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BARNET
Og han kalte et lite barn til seg og stilte det midt i blant dem. M. 18,2.

Det ble nødvendig for Jesus å hente et lite barn. Disiplene hadde viklet seg inn
i vanskelige diskusjoner, og de hadde store problemer. Deres sinnelag holdt
på å stivne til. Det var som om det frøs is rundt hjerter som før var varme.

Et barn kunne forandre hele situasjonen. Her hadde disiplene noe å lære.
De måtte skamme seg. Barnet hadde et renere sinn enn Jesu egne disipler.

Jesus vil ha barnet i sentrum. Det har en egen evne til å lokke det varme smilet
fram. Hjertet blir varmt og isen smelter.

Barnet skal være midtpunktet i familien. Det er fare på ferde når barnet
plasseres utenfor og mister kontakten med heimen. For det første er det
uheldig for barnet, og for det andre er det uheldig for de voksne.

Men du har ingen barn, sier du kanskje. I dag roper hjelpeløse barn på oss
alle. Barn som sulter, barn j nød, barn som står utenfor. Uskyldige barn. De
trenger den hjelp du kan gi dem, og du trenger det varme smilet fra de som
blir hjulpet. De har bare deg og meg, og de kjenner ingen avstander eller
grenser. Er du villig til å kalle disse barn dine barn og gi dem plass i ditt hjerte?
Eller vil du være med og holde dem utenfor de goder du selv nyter godt av?

Folk i ledende stillinger burde få en direkte kontakt med disse barna. Det
ville kanskje åpne øynene og hjertene hos mange. For ingen kan smelte så
tykk is som slike barn.

Alvorlige menn kommer sammen til forhandlinger om framtiden og freden i
verden. Jerntepper og bambustepper stenger. Isen er tykk. Hjertelaget slipper
ikke til. Hva om en tok et barn og satte det midt mellom dem? Ville det for
andre litt på ansiktstrekkene? Ville de bli smittet aven renhet som ikke kjenner
til prestisje og motsetninger, eller ville de fortsette å bygge opp motsetninger
også i det rene barnesinnet?

Den første jul ble et barn satt inn i en vond verden. Vismenn, konger og
hyrder vendte sin oppmerksomhet mot barnet. Noen ville få barnet vekk.
Isen var for tykk og stoltheten for stor. Andre tok i mot barnet og lot det få
plass i hjertet. Og i dag har dette barnet spredt lys og varme til en hel verden.

Hvilket midtpunkt skal denne julen få? Det skal bli fest. Alle vil glede seg.
Rundt omkring i heimene legges alt til rette. Vi tenker på maten, klærne og
gavene. Det vaskes og pyntes. Hvilken gjest skal komme? La gjesten være et
barn. Jesusbarnet.

\.~--------------~j Arne Stokkan.



«AKSJON AL 1972»
Pent: Kr. 5.825,00 på 12 dager

Vi kom dessverre ikke halvveis til jul 
50 prosent. Barometret står på 44,6 pro
sent.

Nei, den skarpe leseren har rett: Vi
er ikke kommet til jul ennå, når dette
skrives. Det er bare 4. desember vi står
på 44,6 prosent. Ingen vet hva vi står
på når julen ringes inn og kalenderen
viser 24. desember. Kanskje viser da
landsbarometret 75.000 kroner, som
er likt med halvveis til målet, 50 pro
sent. Det er jo ikke umulig.

Men vi hadde håpet at leserne våre
i dette julenummeret skulle få lese den
hyggelige nyheten at vi hadde nådd
halvveis. Og derfor må vi si: Dessverre
- vi fikk ikke det vi ønsket oss til jul!

Vi må også denne gangen sende
«blomster» til nord-rogalendingene,
ettersom den lille Haugesund Døve
forening, som ledet overlegent fra før,
har øket mest i prosenter og nå nærmer
seg 400 prosent. Det var en liten aksjon
på «julemøte» som innbrakte 500 kro
ner. Stemningen er stor i Harald Hår
fagres by!

En annen som absolutt fortjener
blomster er aksjonslederen i Oslo,
Karin Jensen. Hun har disse siste 12
dagene sendt inn hele 4.000 kroner.
Hun er en aksjonsleder som virkelig
jobber hardt, mens nesten alle de andre
ser ut til å ha tatt en altfor tidlig jule
ferie, eller kanskje de ikke er ferdig med
sommerferien ennå? Karin klarer å
finne fram til penger. Det er en verdifull
egenskap når det gjelder å skaffe penger
til Al folkehøyskole og kurssenter for
døve. Oslo Døveforening (Oslo og

Akershus) er gått fram fra 35,8 til 42,8
prosent, og har dratt kraftig fra Bergen
(som ikke har hatt noen innbetalinger
de to siste oversiktene).

Fra Telemark er kommet inn 1.000
kroner, slik at Edith forbundsformanns
kone kan feire jul i vissheteR om at det
ikke er langt igjen til rriålfor hennes
forening. Innbetalingene har ført Tele
mark fram fra 54,2 til 71,4 prosent, og
dermed har foreningen sneket seg forbi
Nord-Trøndelag og Helgeland og ligger
nærmest målstreken (på den gale siden).

Trondheim Døveforening (Sør-Trøn
delag) har 175 kroner siden sist, og har
gått fram fra 46,0 til 47,4 prosent.

Også i Drammen og Omegns Døve
forening (Buskerud) har det vært liv.
150 kroner denne perioden. Framgang
fra 45,2 til 46,9 prosent.

Det er altså bare fem foreninger som
har innbetalinger siste periode, med
tilsammen 5.825,00 kroner. Det er jo et
pent resultat på 12 dager (forrige gang
5.791,53 på 16 dager), men det er ikke
tilfredsstillende at det er så få foreninger
som viser tegn på aktivitet.

På lands-barometret er vi gått fram
fra 40,8 til 44,6 prosent. Salten Døve
forening har falt ned under gjennom
snitts-streken, slik at det nå er 9 forenin
ger over og 11 foreninger under streken.
Fremdeles er det bare 4 foreninger i

. superklassen over 100 prosent. Når
skal det komme flere i super-klubben?
Og hvilken forening blir neste «medlem
isuperklubben» ? Det blir spennende
å se.

Stillingen pr. 4. desember:
1. Haugesund Døveforening 381,8 %
2. Tromsø og Omegn Døvef. 150,0%
3. Aust-Agder kr. Døvef. ... 117,3 %
4. Møre og Romsdal Døvef. 111,6%

5. Telemark Døveforening .. 71,4 %
6. Helgeland kr. Døvef. .... 68,3 %
7. Nord-Trøndelag Døvef. .. 68,0%
8. Trondheim Døveforening. 47,4 %
9. Drammen og Omegns Df. 46,9 %

10. Salten Døveforening . . . .. 42,9 %
Il. Oslo Døveforening 42,8 %
12. Bergen Døveforening 34,5 %
13. Harstad og Omegn Døvef. 32,5 %
14. Stavanger Døveforening .. 31,9%
15. Kristiansand Døveforening 14,3 %
16. Østfold Døveforening. . .. 11,1 %
17. Hedmark og OppI. Df 11,0%
18. Vestfold Døveforening 10,1 %
19. Narvik og Omegns Døvef. 0,0%
20. Sandnes Døveforening. . . . 0,0 %

VAKKER HONNØR
TIL AVDØDE

Som før bekjentgjort, avgikk Nils K.
Landsverk plutselig ved døden 28. ok
tober. Han ble begravet på Rollag kil'"
kegård 4. november.

Kort etter mottok Norske Døves
Landsforbund ep postanvisning på
lydende kr. 1.460,-. På talongen var
skrevet en kort melding om at beløpet
var innkommet ved Nils Landsverks
begravelse, som en gave til Ål folke
høyskole og kurssenter for døve.

INNBETALINGER KAN SENDES TIL:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Møllendalsveien 17
5000 BERGEN

Postgiro nr. 500328 eller Bankgiro nr. 900328

Minde Drogeri og Farvehandel A.s
Lars Haarvik

5032 MINDE
Storetveitvegen 1 - Tlf. 298281
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Sig. S. Arstad & Co. A.s
AGENTUR

Lars Hillesgt. 20
5001 BERGEN
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Ja, nå er det snart jul igjen. Det er lik
som noe ekstra med julen, og jeg vil for
telle noe jeg husker fra min barndom,
fra jeg var liten gutt, før jeg begynte på
døveskolen.

Mine foreldre var fattige. Vi bodde i
et gammelt, falleferdig hus, men mine
søsken og jeg gledet oss like mye til
julen som barna i nabolaget. Jeg husker
lille julaften. Da kom far fra skogen
med et juletre. Treet fikk plass i stua.
Vi hadde ikke noen glasskuler eller
elektrisk lys å sette på treet vårt. Nei,
den eneste pynten var noe mine søsken
laget av glanspapir. Men mor kjøpte
klyper og levende lys, som hun satte på
treet. Jeg syntes det ble så pent i den
vesle stua vår.

Så kom selve julaften. Mor tente ly
sene på treet. Vi satte oss ved bordet og
spiste av det mor hadde laget til - ikke
ribbe og pølse, nei det hadde vi ikke
råd til - vi fikk fisk og poteter, og så
fikk vi risengrynsgrøt som var kokt i
vann. Julegaver fikk vi også, men det
var noe mor selv hadde laget. Vi fikk
en pakke hver, innholdet var votter og
sokker som mor hadde sittet og strikket
om kveldene.

Vi gikk også rundt juletreet. Det
hører jo julekvelden til. Jeg så at mor
og mine søsken sang, mens far spilte på
munnspill. Hva de sang, kunne jeg
ikke høre, jeg var dengang som nå døv.
- Jeg kan så godt se for meg mors tåre
fylte øyne. Hun tenkte vel på at vi
barna skulle ha hatt en bedre julekveld,
og med like fine gaver som barna i na
bolaget.

Mens vi gikk rundt juletreet, banket
det på døren, og inn kom min eldste
søster, som var voksen og hadde reist
hjemmefra. Jeg kjente henne ikke igjen
med det samme, for hun var så fin.
Hun hadde Frelsesarmeens uniform på
seg. Hun ga meg en pakke; som hun
hjalp meg å pakke opp. Hva var det jeg
så? Jo, det var glasskuler til å ha på
treet. - Ja, den gangen var jeg vel ca
4 år gammel, men jeg har ennå noen
av disse glasskulene igjen. De er jeg
svært glad i. De er nå 38 år gamle.

Tiden gikk fort. Snart kom den tiden
da jeg skulle begynne på skolen. Men
da jeg var døv, måtte jeg begynne på
døveskolen i Holmestrand.

Jeg husker så godt første gang jeg
feiret julekvelden på døveskolen. For
et vakkert syn som møtte oss da skole
styreren åpnet døren og vi fikk se det
strålende juletreet. Og all den gode ma
ten som vi fikk å spise !Slikt hadde jeg
ikke drømt om at jeg skulle få. Mine
tanker gikk hjem,til mor og far og mine
søsken mens jeg satt ved bordet og
spiste meg mett av all den deilige ma
ten. Hadde de noe god mat hjemme nå?

Etter måltidet skulle det deles ut
pakker. Under det store treet var det en
mengde pakker. Hjemme var de like
fattige som før, så jeg tenkte nok at det
ikke var noen pakke til meg. Jeg ventet
ikke å få noen julegave.

En av pakkene under juletreet skilte
seg ut fra de andre. Det var en stor
pakke, men den var ikke innpakket i
julepapir som de andre pakkene. Det
var bare grått papir rundt den, og så

viste det seg at denne pakken var til
meg. Jeg ble så glad. Hvem var den fra?
Det sto ikke noen avsender på pakken,
men bare et stempelmerke som fortalte
at den var sendt fra Moelv. Da forsto
jeg at det måtte være fra mor og far.
Ja, ganske riktig, og i pakken var det
fem gaver til meg, de var fra mine for
eldre og fra mine to søstre. Tenk om
jeg kunne hatt dem hos meg, så jeg
kunne vist dem bvor glad jeg var!
Jeg ville også gjerne at de skulle vært
med og sett herligheten på skolen denne
julekvelden.

Om kvelden da jeg hadde lagt meg,
ba jeg til Gud at han måtte passe på
så alle hjemme også fikk en koselig jule
helg.

Ja, dette var fra tiden på døveskolen.
Derfra har jeg mange gode minner ...

Senere har jeg hatt mye motgang ber
i livet - også gleder, men ikke så mange.
Nå er jeg voksen mann. Jeg er gift med
en hørende dame. Vi har to barn, 7 og
8 år gamle, som begge er hørende.
Våre barn gleder seg nå til jul. Min
kone og jeg vil gjøre alt for å glede
barna ved en slik høytid. Men da jeg
ikke har annet enn uføretrygden åJeve
av, blir det jo ikke råd til å kjøpe alt
det barna så inderlig ønsker seg.
Pengene må først og fremst gå til mat.
Men vi bar det likevel godt sammen,
selv om vi må snu og vende på skil
lingene, for at de skal strekke til.

Her vil jeg gjerne sende en hjertelig
julehilsen til alle døve venner i hele
Norges land. God jul og godt nyttår!

.Gunvald Martinussen.

Rolf Olsen A.s
ALLE SORTER SALT SI LD

Strandgaten 201 - Telefon 2310 15
5000 BERGEN

STRANDGT: 21-23

Tlf. 216922

5000 BERGEN
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Døv mann laget utmykkingen til jubileums-feiringen i Haugesund!

1100 års jubileet
for Norges samling

Vi døve er stolte over at det er en døv
blant oss som laget denne utsmyk
kingen til det store jubileet. Han ut
førte også en del av malearbeidet, men
på slutten måtte han ha hjelp til å
male, fordi han hadde det travelt med å
lage andre ting.

Også privat, som hobby, har John
Egil Knutsen laget vikingskip. Alle døve
vet jo at Norske Døves Landsforbund
har kjøpt et stort vikingskip som han
har laget, nemlig det som går som
«vandrepremie» ved Døves kultur
dager hvert år.

Da gullsmed Carlsen i Haugesund
fikk høre om vikingskipene som John
Egil hadde laget, kom han på besøk
og spurte om John Egil var interessert i
å selge. Han fikk ja, og gullsmeden
kjøpte to vikingskip, som ble brukt til
vindusutstilJingene i gullsmedbutikken
sammen med sølv- og tinn-varer.

A. K.

John Egil Knutsen er kjent blant oss
som en som kan lage «alt mulig» av
håndverks- og kunst-arbeid. Jeg mener
at han bør drive eget verksted for hånd
verks- og kunstgjenstander. Det vil
sikkert gi ham et godt levebrød. Det er
ikke rimelig at en døv mann med slike
evner skal fortsette som snekJeer i
Haugesund kommune (vedlikeholds
vesenet) som nå.

det, og etatsjefen anbefalte John Egil
Knutsen.

Først prøvde John Egil seg på em
blemet. Da de kom for å se på resul
tatet, viste det seg at de var fornøyd.
Han laget dette emblemet i 2,80 meters
diameter. Deretter laget han vikingskip
til portaler over de 3 innfartsveiene til
byen og til Torggaten ved fiskerstøtten.
Disse portalene hadde en lengde av

, 9,50 meter, med 7 vikingskip på hver
(lengde 1,50 m, høyde 1,10 m) og med
Haraldstøtten i midten, høyde 1,80 m.
(Se bildet.)

lige og regjeringen. Kong Olav, kron
prinsparet, regjeringen og en del stor
tingsrepresentanter var til stede i Avalds
nes kirke ved minnegudstjenesten, med
etterfølgende kirkekaffe på Bø ung
domsskole, minnesamvær ved Haralds
haugen om ettermiddagen og til slutt
regjerings-middag på Rådhuset om
kvelden. Mange la sikkert også merke
til utsmykkingen i forbindelse med jubi
leet. Men det er ikke mange som vet
hvem som laget denne utsmykkingen.

Det var formannen i Haugesund
Døveforening, John Egil Knutsen, som
laget den mest iøynefallende utmyk
kingen. Det var tegnet forslag til em
blem og portal med vikingskip. Re
guleringssjef Frøyland spurte etatsjef
Bø om han visste om noen i kommu
nens tjeneste som kunne utføre arbei-

I år er det 1100 år siden Norge ble sam
let til ett rike. Jubileet ble feiret i juni
måned, med Haugesund som sentrum
for festlighetene. Harald Hårfagre har
som kjent fått sin minnestøtte i Hauge
sund, riksmonumentet Haraldstøtten.
Ikke langt borte sto det store slaget i
Hafrsfjord, og her har vi Haraldshau
gen, «hvor kong Harald sover», som
det heter i diktet.

Jeg tror nok at alle døve så glimt fra
jubileumsfeiringen i fjernsynet, med
opptak fra Avaldsnes og Haugesund
under det offisielle besøket av de konge-

5



Byggearbeidet snart igang
på Oslos nye døveki rke

De døves kirke, Fagerborggaten 12
Arkitektens beskrivelse:
I samsvar med reguleringsplanen, for
utsettes tomten bebygget med et to
etasjes hus direkte inntil nabohusene:
i nord Fagerborggt. 14 med bl. a.
Husmødrenes barnehage, i sørvest
Suhrnsgt. 1, et hybelhus oppført i 1962
(tilhører De Døves Menighet) som
første ledd i det aktuelle kompleks og
med samme arkitekt. Det felles eien
domsforhold gir muligheter for visse
planmessige lettelser vedr. nødtrapper
m. v. Den ubebyggete del av tomten
mot Fagerborggaten er regulert som
forhage med bibehold av et par store
trær, og med forbud mot biloppstilling.
Etter myndighetenes kraver det i kjel
leren anlagt garasje for 14 biler, med
innkjørsel fra Suhmsgate. Den res
terendedel av kjelleren medgår til tek
niske rom og til tilfluktsrom, disse siste
er i fredstid beregnet til ungdomslokaler.

Den regulerte og prosjekterte byg
ning er større enn nødvendig for me
nighetens eget bruk, og forutsetningen
har vært at de overskytende lokaliteter
skal kunne utleies som kontorer,
musikkøvingsrom eller liknende. Disse
får egen inngang, og virksomheten her
kommer ikke til å berøre bygningens
hovedfunksjon. Imidlertid medfører
den valgte planløsning, med kirke-
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rommet plassert i kjernen:og omkranset
av mer ordinære bruksrom, at den sa
krale oppgave neppe gir seg tilkjenne
i eksteriøret. Med byggekomiteens bil
ligelse har arkitekten søkt å bøte på
denne nødtørftighet ved et frittstående
klokketårn. Under hensyntagen til inn
hentede bemerkninger fra liturgisk kon
sulent Fæhn og overarkitekt Muri, og
i samråd med byplansjef Rolfsen er
denne «kampanile» anbragt litt til siden
for kirkeinngangen, lett synlig fra de
tilstøtende gater. Også klokkene skal
sees nedenfra, og tårnet oppføres av
betong og rød tegl som hele det øvrige
kompleks.

Kirkerommet belyses fra høytsittende
vinduer mot nord og sør. Visse likhets
trekk med en gammelkristen basilika
skyldes i noen grad tomtens form og
programmets forskjellige krav, men er
også bevisst understreket for at menig
heten skal ha følelsen av å ha en virkelig
kirke - ikke bare et møterom. En har
for øvrig drøftet muligheten av å leie
kirken ut som konsertlokale og til
foredragsvirksomhet. Med dette for øye
er prosjektert et blendingssystem for
vinduene, likesom det forutsettes en
avskjerming av det innerste korparti
med alteret. Prekestol, døpefont og
alterskranke må i så fall gjøres flyttbare.

Løsningen innebærer visse tekniske og
akustiske problemer.

På kirkegolvet er avsatt 84 sitteplas
ser, hertil kommer 30 på galleriet.
Dette antas å være riktig i de fleste si
tuasjoner, ved særlig stor tilstrømming
kan foldeveggen mot menighetssalen
åpnes. Da innsynet herfra mot kor og
prekestol ikke kan bli fullgodt fra alle
plasser, framlegges ledninger for evt.
fjernsynsoverføring. For å oppnå sam
menheng, ro og verdighet over de gans
ke beskjedne kirkelige lokalene, er
gjennomført en streng begrensning i
material- og fargevalg. Det domineren
de materialet - også i interiørene - bfir
rød teglstein, formodentlig murt med
noe fargetilsetning i mørtelen for å
dempe kontrasten mellom stein og fuge.
Treverk i dører, foldevegger, galleri
oppbygg og takkonstruksjon av lys
furu som skal få mørkne på naturlig
måte. Golvet i kirkeskip og menighets
sal er tenkt i en mørkere brun parkett,
mens korpartiet får golv av teglklinker.

Det er sannsynlig at kirkeinteriøret
får rikelig dagslys tross de høytsittende
vinduene, idet glassflatene tilsammen
utgjør en femtedel av golvflaten. Bare
erfaringer på stedet kan avgjøre hvor
vidt det blir nødvendig å supplere eller
på annen måte regulere belysningen, av
hensyn til en menighet som er henvist



til å lese prestens ord på hans munn og
hender.

Kirkens inventar er ennå ikke pro
sjektert, men må antas å bli særdeles
enkelt. Det er forutsatt løse stoler som
sammenkoples i rekker, ikke faste ben
kerader. Et lite orgel anbringes på gol
vet, etter planen bak i kirken. Spørsmå
let om en mulig overføring av vibra
sjoner gjennom golvet eller på annet vis
er under utredning. Klllstnerisk ut
smykking er - i det minste foreløpig
- ikke påtenkt, men det er å håpe at hele
kirkebygget vil ta preg av gjennomført
godt og vakkert håndverk.

* I)ut *

15 SPØRSMÅLI
OG SVAR

1. Er marimba en ape?
2. Hvilken byer den største i Neder

land?
3. Den amerikanske kongressen be

står av to forsamlinger. Hva kalles
de?

4. Hvor mange kubikkdesimeter inne-
holder en kubikkmeter?

5. Er bulgarsk et slavisk språk?
6. Hva er en siesta?
7. Hvor mange prosent alkohol inne

holder akevitt?
8. Valeri Brumel har utmerket seg i en

bestemt idrett. Hvilken?
9. Hva heter den elven som flyter

gjennom Roma?
10. Har Odelstinget flere medlemmer

enn Lagtinget?
11. I hvilket norsk byvåpen er en ski-

løper dominerende?
12. Hva heter Nordens største by?
13. Er hekkeløp lO-kamp-øvelse?
14. Ligger Leipzig i 0st- eller Vest

Tyskland?
15. Er Sveits medlem av EF?
Svarene finner du på side 12.

BARNEHAGEN ITR.HfIM
Såfremt staten går med på å yte tilskott
etter § 12 i lov om spesialskoler, er
Trondheim kommune villig til å overta
driften av instituttet for døve og høre
veike småbarn i Trondheim.

BESTATT SVENNEPRØVE

Barnet som ble født i Betlehem - er
vel det sentrale temaet når juletiden
nærmer seg. Og således bør det være.
For det var jo i julen Jesus ble født.

Men for meg er julen også en tid som
appellerer usedvanlig sterkt til familie
samvær. Hvem kan vel glemme julaften
hjemme hos mor og far? Og dog 
her sitter jeg i et fremmed land, og jeg
skal for sjette gang feire julen på en
fremmed kyst. Det svir så sårt i hjertet.
Den som bare kunne reise hjem til far
og mor, til slekt og venner i Norge!
Men så vel er det ikke.

Heldig har jeg likevel vært. Jeg har
aldri feiret jul alene. Jeg har alltid hatt
venner som har bedt meg hjem til seg.
Men det er nå likevel ikke det samme
som en ekte norsk jul med ribbe,
medisterpølse, surkål, risgrøt med man
del i for en ekstra presang til den hel
dige - den ekte, hjertevarmende kjær
ligheten som bare hjemme-miljøet kan
skape.

Vi nordmenn har jo alltid hatt reise
lyst, men når vi har måttet feire julen
ute, har vi prøvd å lage den så norsk
som bare mulig. Det fikk jeg også er
fare julen 1967, da jeg besøkte den
norske sjømannskirken i Philadelphia.
Sannelig fikk vi ikke medisterpølse,
surkål og risgrøt. Det smakte! - Og
tenk på Ole Bull, som en gang feiret jul
og nyttår i Egypt. Han gikk opp på top
pen aven pyramide, vendte seg mot
Norge og spilte «Seterjentens søndag».
«å, den som en stund fikk ønske seg
hjem ...»

Intet på denne jord er vel så vakkert
som Mor Norge kledd til julehøytid.
Men vi vet ikke å sette ordentlig pris
på dette før det er for sent, eller når vi
er langt hjemmefra. Og da kan vi bare
si med dikteren: «Gud signe deg,
Norge, mitt elskede land.»

God jul og godt nyttår ønsker jeg alle
mine venner i Norge.

Kjell Omahr Mørk.

Gunnar Hansen har etter utstått læretid
på Døves Trykkeri A/s avlagt svenne
prøve i typograffaget (som håndsetter),
og har bestått svenneprøven. Vi gratu
lerer!
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Jevnt bra kvalitet
ved årets Døves Kulturdager

STOR SAMMENLAGT-SEIER TIL BERGEN

ME.N MØRE OG ROMSDAL ER STADIG LIKE FARLIG

Det var faktisk ikke så merkbart at
Oslo og Trondheim manglet ved årets
Døves kulturdager, for det ble likevel
fullt program de to dagene, med jevnt
god innsats i alle konkurranse-grenene.
83 deltakere var å finne i programmet,
et noe redusert tall i forhold til de to
siste årene. Men dette var absolutt nok.

Når Oslo denne gangen bestemte seg
for ikke å delta, var det på grunn av
kollisjon med stor jubileumsfest. Trond
heim ga uttrykk for at de trengte et
hvile-år. Men de blir sikkert å finne ved
neste års kulturdager.

De fleste kom til Stavanger i løpet av
fredag ettermiddag og kveld 3. novem
ber, og Stavanger Døveforenings lokale
ble smekkfullt utover kvelden. Her var
det samvær med bevertning.

Åpningen ble foretatt i Rogaland
teater lørdag formiddag. Det var godt
frammøte. Først ønsket Håkon Hoff
velkommen til Stavanger på vegne av
Stavanger Døveforening. Deretter holdt
forbundsformann Gisholt åpnings-ta
len. Han nevnte bl. a. at aldersgrensen
oppad nå var opphevd, slik at det nå

Ved åpningen. Håkon Hoff (til venstre) ønsker
velkomme'n til -Stavanger, som formann i
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ikke lenger het Unge Døves kulturdager
men bare Døves kulturdager. Han øns
ket for anledningen de ikke helt unge
deltakerne velkommen. Han takket
også Stavanger Døveforening for at de
hadde påtatt seg det tekniske arrange
mentet.

Varaordfører Gunnar Leiro hilste
fra kommunen: «Vi lever i en tid med
rivende teknisk utvikling. Dette gir seg
utslag på så mange måter og så mange
områder. Ett av disse er at arbeids
operasjonene i stadig større omfang blir
teknifiserte. Nye maskiner blir konstru
erte og produserte. De gamle blir
videre-utviklet til større yte-evne. Disse
maskinene overtar mer og mer av de
arbeidsoperasjonene som før måtte ut
føres med hånd. Det blir stadig mindre
behov for manuell arbeidskraft. 
Dersom denne utviklingen hadde rast
fram uten å være i følge med økonomisk
vekst, ville dette ført med seg opp
sigelse av arbeidskraft og arbeidsløshet.
Dette ville i neste omgang ført til økt
press mot en uttørkende økonomi. 
Slik har det heldigvis ikke vært, iallfall

Stavanger Døveforening. Til høyre program
lederen, Toralf Ringsø.

ikke hos oss. Her har vi hatt et godt
samspill mellom teknisk utvikling og
økonomisk vekst. Det reduserte be
hovet for manuell arbeidskraft har vært
møtt med redusert arbeidstid for den
-enkelte arbeidstaker. - Lediggang er
roten til alt ondt. Arbeidet er en Guds
velsignelse. Vi kjenner disse gamle ord
takene, og vi kjenner det reelle inn
holdet i dem som gamle sannheter. 
Nedsatt arbeidstid og økt fritid har ikke
bare ført til økt lykke og velvære.
Fritids-problemer er en nyskaping i .det
norske språket, med et reelt innhold. 
Dersom en ikke kan nyttiggjøre seg den
økte fritiden til fornuftig, engasjerende
virksomhet, vil både kropp og sjel for
falle. Det er derfor viktig at vi i vår
tid finner fram til fritids-aktiviteter som
kan oppta oss på en slik måte at det
kan gi inspirasjon i hverdagen og vekst
til personligheten. Det er viktig å
finne fram til de aktivitetene som best
kan tjene et slikt mål for den enkelte
av oss. - Dere er her samlet til Døves
kulturdager i regi av Norske Døves
Landsforbund. Kultur-aktiviteter av
ulike slag er slike verdifulle aktiviteter
som kan fylle fritiden. Det er mitt håp
at det dere nå kommer til å oppleve i
forbindelse med kulturdagene, skal
kunne gi impulser til mange som er på
leting etter verdifullt fritidsarbeid. Vi
har rike skatter å øse av. Det gjelder å
finne fram til kildene og begynne å øse.
- Med disse ordene har jeg den glede
som representant for Stavanger kom
mune å ønske alle tilreisende velkom
men til Stavanger, og alle frammøtte
tillykke med det arrangementet som nå
tar til med dette møtet i Rogaland tea
ter, en institusjon som i stadig sterkere
grad gjør seg gjeldende i kulturlivet i
denne byen og i denne delen av landet.
Lykke til!»

Programlederen, Toralf Ringsø, kun
ne så kunngjøre de første resultatene,
fra de 3 øvelsene som var blitt bedømt
på forhånd: Foto, stil og tegning.

FOTO:
Drammen tok første seier
Motivet var «Portrett», og seieren gikk



til drammenseren Borgvar Berntzen.
(Bildet var gjengitt på forsiden av Døves
Tidsskrift, forrige nummer.) De småfeil
dommerne fant ved de to beste bildene
dreide seg om beskjæringen. Fire bilder
var klart bedre enn resten.
1. Borgvar Berntzen, Drammen .. 10
2. S. A. Peterson, Bergen 9
3. Jan Fraas, Bergen 8
4. Odd Paulsen, Telemark 5
5. Bjørn Arnesen, Telemark. . . . .. 2
6. Bjarne Gunnerud, Drammen .. 1
6. Bjørg Ness, Møre og R. . . . . . .. 1
6. Lorents Ness, Møre og R. .. . .. l
6. Ottar Smørholm, Bergen. . . . . .. 1

STIL:
Miljøvern og olje
Deltakelsen var ikke så bra i år, med
bare 4 mottatte stiler, hvorav to hadde
valgt emnet «Miljøvern» og to hadde
valgt «Oljen». (Ingen hadde valgt å
skrive om det tredje emnet, «Trim».)

Dommere var denne gang lærere ved
døveskolen i Holmestrand. Det kom
neppe som noen overraskelse at Svein
Arne Peterson gikk til topps. Han
hadde valgt å skrive om miljøvern.
Mer overraskende var det nok at
Trygve Krogstad henviste tidligere dob
beltvinner Tor-Inge Gausnes til 3.
plass. (Men så var Tor-Inge nybakt
pappa ...)
1. S. A. Peterson, Bergen 10
2. T. Krogstad, Møre og R. .. 8
3. T.-I. Gausnes, Møre og R. 6
4. Harald Nesse, Bergen . . . . . . . .. 3

TEGNING:
Masse poeng til Aust-Agder
I tegning hadde en gått tilbake til den
gamle ordningen med hjemme-arbeid.
Motiv: «Hva jeg ser fra vinduet
hjemme.» Tore Christiansen har visst
ikke utmerket seg tidligere som en av
våre store tegne-begavelser, men her
fikk han nok klaff. Om vinner
tegningen sier dommeren: <<Tegneren
har evnet å gi en overbevisende rede
gjørelse for utsikten fra vinduet. Per
spektivisk er tegningen bra gjennomført.
Tegningen ville kommet enda høyere i
kvalitet ved mindre sjusket blyantfør
ing. Bra dybdevirkning og interessante
detaljer.» Dommeren syntes også at
nr. 2 og 3 viste gode anlegg for tegning,
med fin følsomhet. Nr. 4 var preget av
stor flid, mens resten av tegningene var
«stive og tørre». - Aust-Agder scoret
en mengde poeng med 1., 2. og 4. plass i
tegning.
1. T. Christianseri, A-Agder 10
2: Finn Grut Løvig, A-Agder 9
3. Jarle Standal, Møre og R. 6
4. Ellen Jensen, A-Agder 3
5. Kjellaug Sylte, Møre og R. 1

Folkedans-lagene i sine vak;e bunader. øverst
Møre og Romsdal: Kjellaug Sylte, Anton Houge,
Kjell Olav Olsen, Solveig Vestre, Leif Gunnar
Kvernberg, Anna Ellinor Olsen, Tor Inge Gaus
nes og Annlaug Kvalsund. - I midten Bergen:
Molly Hestetun, Gunnar Hansen, Gro Onar
heim, Gotthard Langeland, Eva Marie Laurit-

5. K. O. Olsen, Møre og R. . . . . .. 1
5. Bj. Gunnerud, Drammen.. .. .. 1
5. Anne Danielsen, Drammen. . .. 1
5. Øyvind Ystheim, Bergen 1

z~n, Jon Olafsson, Kari Samuelsen, Johannes
Samuelsen, og foran instruktøren. - Nederst
Drammen: Berthe Gravdal, Trond Arnesen,
Bodil Holm, Karl Otto Heggem, Anne Daniel
sen, Allan Kjeldsen, Marit Gunnerud og
Borgvar Berntzen.

(Alle bildene er tatt av Skjalg Iversen.)

FOLKEDANS, obligatorisk:
Kondisjonskrevende, lite smil
En hadde i år gått over til bare l fag
dommere i folkedans. Jeg tror dette var
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en stor fordel. Jeg hørte heller ikke noen
kritikk av dommernes avgjørelser i
Stavanger. Det er lettere å respektere
avgjørelser fra dommere som er trenet i
dette.

Den obligatoriske dansen var Rein
lender med turer. Den krever kondisjon
og dermed lang trening. Det er en mor
som dans, med god variasjon. Samtlige
lag virket noe preget av anspenthet,
mange øyne med frykt for å miste tak
ten. Det var ikke mye å se av smil.
For lite trening? (Vi kom nok sent i
gang i år p.g.a. omleggingen av kultur
arbeidet.) Bergen gikk til topps, sterkest
truet av Møre og Romsdal.
1. Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
2. Møre og Romsdal . . . . .. . . . . .. 19
3. Drammen 14

FOREDRAG:
6 tørre foredrag på rad!
Det var satt opp 3 temmelig tørre fore
dragsemner. Når en skal holde foredrag
om statsreligion, grunnloven og 7. juni _
1905 og får beskjed om å holde seg til
emnet, er det sannelig ikke greit å vite
hvordan en skal kunne framføre dette
på en underholdende måte, hvilket også
var et «krav», ifølge programmet.
Publikum gikk trett lenge før den første
foredragsholderen var ferdig. Da den
neste var ferdig, måtte programlederen
appellere til publikum om å holde seg
i ro. Men hvordan kan en vente at et
døvt publikum skal kunne holde seg i
ro når f. eks. 4 foredragsholdere på rad
forteller omtrent det samme om 7. juni
1905? Nei, det ble for mye!

Svein Arne Peterson var den som ut
foldet seg best, som var minst bundet
av manuskriptet. Men hvordan dom
merne klarte å gradere fra 10 og ned til
2 poeng, forstår ikke jeg. Når toppen
var 10 poeng, burde vel ingen fått
mindre enn 5, for det var meget jevnt.
Her hadde alle hentet fakta fra opp
slagsverker og historiebøker, alle holdt
seg meget godt til emnet, innholdsmes
sig var det vel ikke større forskjell enn 2
poeng mellom topp og bunn. Alle var
temmelig stive (vinneren minst), alle var
også helt stive i norsken. Svein Arne
var den eneste som appellerte en smule
til smilebånde~e. Det kunne forsvares
at han kom- 3 poeng foran. Men de
øvrige burde etter min mening hatt f.
eks. 7-6-6-5-5. Større forskjell var det
vel ikke? Her var det rekord-deltakelse
av damer, tenk hele tre stykker som
foredragsholdere !
1. S. A. Peterson, Bergen 10
2. T. Krogstad, Møre og. R. 7
3. Marta Sander, Bergen 5
4. Tove Garvik, Møre og R. . . . . .. 4
5. Solfrid Lid, Møre og R. ... .... 3
6. Harald Nesse, Bergen . . . . . . . .. 2
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Marta Sander/Jon Olafsson, som vant pardans.

FOLKEDANS, fritt valg:
Revansje for Møre og Romsdal
Møre og Romsdal ble en ganske klar
vinner i den fritt valgte folkedansen,
med «Bind deg en blome.lø'ans». Dram
men viste «8-turer med mylne» og
Bergen «4-turer», dommerne fant at
drammenserne var det ene poenget
bedre til å få 2. plassen.
1. Møre og Romsdal .. 20
2. Drammen 17
3. Bergen 16

PARDANS i folkedans:
Ny og god øvelse
Da denne øvelsen ble satt på program
met, hadde en vel regnet med bedre del
takelse enn de 3 parene som nå stilte
opp. Pardansen passer jo bedre enn
dansene med 4 par, fordi det er lettere
for de døve å holde takten når det bare
er to. Det er kanskje en ide å endre litt
på programmet neste gang, slik at obli
gatorisk og fritt valgt lagdans blir slått
sammen og bedømt under ett, og par
dans blir fast øvelse for seg selv. Da
blir ikke de foreningene som deltar i
folkedans så sterkt favorisert poeng
messig. - Seieren gikk til Bergen med
dansen «Rugen». Drammensparet med
«Pariserpolka» og det andre bergens
paret med «Varsovienne»delte 2. plas
sen.
1. Marta Sander/Jon Olafsson, B.. 10
2. Marit Gunnerud/B. Berntzen, D. 7
2. Molly Hestetun/G. Hansen, B.. 7

EN-AKTER:
Drammens-migrene på topp
Det var jevnt god kvalitet på disse en
akters skuespillene. Ingen var dårlige.
Det forteller noe at jumbo fikk så bra
som 7 poeng.

Stavanger-ungdommene forsøkte vir
kelig å lage noe i «Gjensyn», som hadde
6 roller. Det var stil over dette stykket,
slik at en kunne få inntrykk av at det
var gitt ekspert-instruksjon. Men det
var vanskelig å finne noen handling
som hadde interesse. Bergen med
«Ønskekvisten» hadde et morsomt inn
hold, og det er noe uklart for meg hvor
for det ble trukket så mye av dommerne.
Yngstemann brukte et så hurtig tegn
språk at det antakelig var få som opp
fattet hva han sa. Ektemannen brukte
noe midt imellom tegnspråk og mime,
slik at det kanskje av og til var vanskelig
å oppfatte. - Telemark med «Hos dårlig
barber» scoret visst poeng på noen opp
finnelser, ganske fikst. - Møre og Roms
dal med «Glimt fra Olympiaden» viste
nok en gang at denne foreningen har
god forståelse for hva som passer for
døve (og for et fellespublikum av
hørende/døve). Etter min mening har
de døve i Møre/Romsdal nå i en årrekke
vist at de er de flinkeste til å spille og
de flinkeste til å finne ideer. Denne
gangen kunne nok forestillingen vært
litt finpusset. Nå ble det 2.-plass, ett
poeng bak Drammen. - Det var kanskje
en sensasjon at Drammen gikk til
topps, for drammenserne har vanligvis
vært nokså primitive på scenen. I år
viste alle jevnt godt spill og med fine
poenger, ingen dødpunkter. Anne Da
nielsen som husmoren med en migrene
som kom og gikk ettersom det passet

Kjell Olav Olsen konsentrerer seg i vektløfting
i «Glimt fra Olympiaden».



Livlig aktivitet under kunnskaps-tevlingen.

seg, var det store skuespillertalentet i
stykket. Alt dreide seg om henne, og
hennes spill var overbevisende ekte.
Framheves bør også Inger Marie Tøm
merås som hjemmets fortryllende ma
sete datter. De andre var ektemannen
Bjarne Gunnerud, Borgvar Berntzen
som doktor og Renata Mares som gjest
på besøk. Fortjent seier til Drammen!
1. Drammen 20
2. Møre og Romsdal . . . . . . . . . . .. 19
3. Telemark 13
4. Bergen...................... 9
5. Stavanger 7

SOLO-OPPTREDEN:
Seier til Tsjekkoslovakia!
Det var ingen tvil om at Renata Mares
viste det fineste i denne øvelsen. Hun
spilte en litt doven huskatt, og hun var
katt i hver minste bevegelse, hun spilte
på hele kattens register, så fint gjennom
ført at det var stor kunst. (Jeg fikk
etterpå vite at Renata for få år siden
flyttet til Norge med mann og barn, fra
Tsjekkoslovakia.) Dommerne hadde det
likevel litt vanskelig, fordi Einar Djup
vik og Gunvald Martinussen også hver
på sin måte viste topp-prestasjoner.
Djupvik imiterte «to kjente personer».
Han var kanskje ikke helt heldig med
den første, men døvekonsulent Ohna
ble imitert så overbevisende at publi
kum ble revet med. Imitering på denne
måten, med en hårfin karikering, er
kunst. - Gunvald Martinussens «Vaske
kone» var fornøyelig og gjorde hals
brekkende øvelser. Alle dommerne
hadde disse tre som de beste.

Gunnar Hansen med «Tollkontroll»
fikk ikke riktig klaff, og dommerne
likte ikke overdrivelsen med å rive i
stykker en pen frakk. Slikt forekommer
ikke hos våre tollmyndigheter! Sverre
Bjørø med «Loppen» fikk trekk for å ha
brukt publikum som statister. I denne
øvelsen bør en holde seg på scenen
og være helt alene! - De fire siste som
fikk poeng hadde nokså tynne saker å
servere. (Det var også en deltaker som
fikk null, for «upassende» innhold.
Hvordan hadde denne sloppet gjennom
Bergens forhånds-kontroll ?)
1. Renata Mares, Drammen ..... 10
2. Einar Djupvik, Møre og R. . . .. 8
3. G. Martinussen, Akershus. . . .. 7
4. Gunnar Hansen, Bergen 6
5. Sverre Bjørø, Bergen 5
6. Anton Hauge, Møre og R. 4
7. Anne Danielsen, Drammen.... 3
8. Per Jonassen, Telemark.. .. . . .. 2
9. Odd Paulsen, Telemark 1

En-fest av de sjeldne!
Hele 232 personer deltok i festen i Fol
kets Hus. Arrangementskomiteens for
mann, Gunhild Pedersen, ønsket vel-

kommen. (Hun er blitt en riktig stor
taler!) Og denne festen ble en av de få
virkelig vellykte døvefester. Her var
stemningen på topp hele tiden. Også et
vanligvis uheldig innslag i programmet,
en innsamling til Ål, ble morsom, riktig
en fulltreffer (merkelig nok). Og denne
gangen var det full aktivitet på danse
govet helt til slutt. Det var utrolig hvor
danseglade deltakerne var, både gamle
og unge. Musikken fikk ros. Den passet
utmerket for de døve.

Innimellom var det premieutdeling
fra dagens konkurranser. Det var opp
visning i moderne selskapsdans av to
par fra Bergen. En meget vellykt fest!

Søndag fortsatte konkurransene, nå i
Folkets Hus. Først hadde pastor Ham
mer en andakt. Både publikum og del
takere var litt sent ute. Men ingen for
sov seg så mye etter festen at de kom for
sent til konkurransene.

DEKLAMASJON:
Er dette deklamasjon?
Det var to deltakere i særklasse. Og
begge sang istedenfor å deklamere, med
dommernes og publikums velsignelse.
Alle syntes at avgjørelsen var riktig.
Agnes Holmen «sang» med varme og
følelse så alle hjerter smeltet. Iris Jansen
«sang» med større temperament, kan
skje litt for kraftig i forhold til innhol
det, men det er nok slik en. helst bør
synge for døve. (Iris fikk i sin ungdom
instruksjon av selve Elsa Fondelius i
Stockholm.) - De andre deltakerne
gjorde også bra innsats, men manglet
instruksjon.

Jeg måtte naturligvis igjen begynne å
spekulere over nordmennenes oppfat
ning av deklamasjon. Hittil har vi bare
sett forsøk på å synge. Men deklama
sjon/resitasjon er noe annet enn sang.
Det skal være opplesing av dikt på
kunstnerisk måte, uten bestemt takt
og rytme. For døve blir det da å bruke
spesielt «malende» tegn, mimikk, skif-

tende tempo osv. Nå må vi ta en av
gjørelse om dette. Hvis det skal være
sang (uten stemme), så bør vi ikke fort
sette å kalle det deklamasjon. Og hvis vi
fortsetter å kalle det deklamasjon (eller
resitasjon), bør vi ikke godkjenne sang.

Damene dominerte som vanlig denne
øvelsen. Den ene av de to herrene fikk
«jernteppe».
1. Agnes Holmen, Stavanger 10
2. Iris Jansen, Bergen 8
3. Asle Karlsen, Bergen 6
4. Bjørg Ness, Møre og R. . . . . . .. 5
5. Tove Garvik, Møre og R. . . . . .. 3

LYN-KÅSERI:
Full klatT for Kjølleberg
Det var riktig god kvalitet over lyn
kåseriene i år. Den forandringen som
var gjort, var tydeligvis til det bedre.
Mens deltakerne tidligere trakk to em
ner, og valgte det ene, var det i år 8
emner å velge mellom. Med <<En opp
levelse jeg ikke glemmer» fortalte Helge
Kjølleberg om en avslutting på skolen.
Helt mesterlig, med en rekke flotte
poenger! Tove Garvik tok en sterk 2.
plass med emnet: «Hvorfor jeg helst vil
bo i byen.» Tove, som bor ganske langt
fra byen i dag, ga en meget velbegrunnet
framstilling av hvorfor hun nå bor hvor
hun bor, til tross for at hun er døv, og
hvorfor hun håper å kunne flytte til
byen, med tiden. (Hun overbeviste her
om at hun har et utmerket hode, og
dermed avlivet hun mistanken om at
hun har fått hjelp av sin mann.) 
Svein Arne Peterson med emnet «Tek
niske hjelpemidler for døve» ble trukket
for å ha glemt noe så viktig som vekke
klokken. Trygve Krogstad var for kort i
sin omtale av «En person fra viking
tiden» (Olav Tryggvason) til at han
kunne true premievinnerne. Hos de
andre var det nokså tynt innhold.
1. Helge Kjølleberg, Bergen . . . . .. 10
2. Tove Garvik, Møre og R. . . . . .. 8
3. S. A. Peterson, Bergen 7
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Ved utregningsbordet under kunnskapstevlingen: Albert Breiteig, Konrad Rendedal,
Vigdis Peterson og Thor Gisholt.

118=20
110=15
108=10
101= 7
100= 5
90= 3
75
74

Red.

SAMMENLAGT:
Bergen beste forening
Sammenlagt for alle poeng-givende
øvelser ble det en sikker seier til Bergen.
Teoretisk kunne Møre og Romsdal gått
forbi i kunnskapstevlingen, men det
gikk altså ikke. Drammen tok en pen
tredjeplass med nesten dobbelt så
mange poeng som i fjor. Arrangøren
Stavanger burde ha stilt med flere del
takere.
1. Bergen Døveforening 192 p.
2. Møre og Romsdal Døvef 155 p.
3. Drammen og Omegns Døver. 84 p.
4. Telemark Døveforening 24 p.
5. Aust-Agder kr. Døver. 22 p.
6. Stavanger Døveforening . . .. 17 p.
7. Akershus................. 7 p.
8. Sandnes Døveforening. . . . . . 3 p.

Gjennomsnittlig gjorde deltakerne
fra Møre og Romsdal den beste inn
satsen. De 15 deltakerne derfra scoret
gjennomsnittlig 10,33 poeng hver. Ber
gen 8,35, Telemark 8,00.

Her kan vi avslutte med å understreke
at det var et meget vellykt arrangement
fra først til sist.

9. Møre og R. III 72
10. Drammen Il . . . . . . . .. 67
11. Stavanger I . . . . . . . . . . .. 66
12. Sandnes Il 59
13. Kristiansand I 58

Spørsmål og Svar
Svar på spørsmålene side 7.

1. Nei, det er et musikk-instrument.
2. Amsterdam.
3. Senatet og Representantenes Hus.
4. Ett tusen.
5. Ja.
6. Middagshvile, hviletime.
7. Ca. 40 prosent.
8. Høydehopp.
9. Tiber.

10. Ja.
11. Lillehammer.
12. København.
13. Ja.
14. I Øst-Tyskland.
15. Nei.

Oslo Døveforening har juletrefest for
voksne lørdag 6. januar kl. 18.00.

Snitter - øl - kaffe og kaker
Kr. 15.- pr. person
Trygdete kr. 7.50 pr. person.
Innmeldning til
Unni Arnesen, Lavransvei 17, OSLO 6
innen 31. desember.

JULEFE.ST I OSLO

Det samme Bergens-laget vant for 3.
år på rad (Asle Karlsen, Svein Arne
Peter,son og Hans Erik Tofte). Midtveis
var ledelsen bare på 2 poeng, mens det
skilte 8 poeng i mål. (I fjor var det 18
poeng mellom de to beste.) Bergens
nestbeste lag hadde en svak start, men
kom senere sterkt og endte bare 2 poeng
fra 2. plassen. Med bare 18 poeng mel
lom de fem beste lagene, var det meget
jevnt.

De 13 lagene som deltok i finale-
omgangene:

1. Bergen III .
2. Møre og R. I .
3. Bergen I .
4. Møre og R. Il .
5. Bergen Il .
6. Sandnes I , .
7. Drammen I .
8. Telemark l .

(Erling Buanes, Marta Sander og johannes
Samuelsen). Foran, på huk, Sverre Bjørø med
vinnertrofeet Bergen Døveforening tok som
beste forening sammenlagt etter de to dagenes
konkurranser.

De tre beste lagene i kunnskapstevlingen. Fra
venstre Møre og Romsdal, nr. 2 (Leif Gunnar
Kvernberg, Tor Inge Gausnes og Bjørg Torunn
Ness). Bergen, nr. 1 (Svein Arne Peterson,
Asle Karlsen og Hans Erik Tofte). Bergen, nr. 3

4. T. Krogstad, Møre og R. ..... 5
5. Harald Nesse, Bergen . . . . . . . .. 4
5. E. Djupvik, Møre og R. 4
7. Bjørn Arnesen, Telemark. . . . .. 1

KUNNSKAPSTEVLINGEN:
Alle poengene til Vestlandet!
En må si det er meget sterkt når en
forening klarer å få sine 3 lag inn på
1., 3. og 5. plass, slik Bergen klarte det
denne dagen. Det deltok 16 lag. Det var
bare nabo-foreningen i nord, Møre og
Romsdal, som maktet å ta kampen opp
mot bergenserne, og det er sterkt med
2., 4. og 9. plass for en forening av
denne størrelsen. Nykommeren Sand
nes klarte også å ta poeng i denne øvel
sen. De kommer nok sterkere igjen etter
at de har fått en føling med hvordan
dette foregår. Bare 3 lag ble slått ut før
siste «finale-omganger».
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Døvblinde-gruppene har ma~ge felles
interesser, fastslår nordisk konferanse

Hvert år arrangeres det nå en nordisk
konferanse for døvblinde. For to år
siden var Norge vertskap, i fjor var det
Finlands tur, og i år ble konferansen
holdt i København i dagene 16.-18.
oktober.

Hvert land har anledning til å være
representert med to døvblinde og de
døvblindes sosialkonsulenter ved disse
konferansene, samt de nødvendige led
sagere for de døvblinde, må vite. Fra
Foreningen Norges Døvblinde møtte
Olaf Sørensen fra Larvik med ledsager,
samt undertegnete med livsledsager
(som for øvrig heter Ruth)'- Vår kon
sulent var dessverre syk på den tiden,
og kunne ikke være med.

Det er vanlig at det landet som står
som vertskap også legger opp program
met for konferansen, og danskene had
de satt opp som hoved-emne: «Har
primært døve og primært blinde utbytte
og glede av felles arrangementer?
Og hvordan bør opplegget være?» Men
det var som vanlig også full anledning
til å ta opp andre emner som deltakerne
ønsket luftet. Fra norsk side ble det
fremmet forslag om felles nordisk ter
minologi og felles nordisk håndalfabet.
Fra svensk side ble det fremmet forslag
pm et enkelt system for kortskrift til
bruk ved håndalfabet-staving. Vi skal
nå se litt på hvordan det gikk.

Felles-tiltak?
Med hensyn til spørsmålet om de to
døvblinde-gruppene kan få fullt utbytte
av felles-tiltak, var danskene noe av
ventende i begynnelsen. Det ble likevel
oppnådd full enighet om at dette var
mulig, men betingelsen er at forholdene
legges meget godt til rette, med gode
tolker for begge gruppene, slik at ingen
blir sittende og kjede seg. Her ligger
det f. eks. en stor utfordring til de
seende døve. Det ble nemlig sterkt fram
hevet at seende døve meget godt kan
være tolker for primært døve. Det gjel
der særlig når det er mest praktisk med
tegnspråk-tolking. Det ble for øvrig
gitt mange uttrykk for at felles-inter
essene er så mange at det ikke er natur
lig å skille de to gruppene. Erfaringene
viser at de primært døve og de primært
blinde kan trives godt sammen, hvis
en bare sørger for at de lærer å be
herske visse kommunikasjons-metoder.
En bør f. eks. satse på at begge grupper

skal lære å beherske både punktskrift og
håndalfabetet.

Enighet om å bruke fellesbenevnelsen
døvblind
Spørsmålet om en felles-nordisk termi
nologi var også av særlig interesse. Det
er ingen hemmelighet at det ofte opp
står litt aven babelsk forvirring på
grunn av ulik bruk og fortolkning av de
benevnelsene som anvendes. Vi har
blinddøve, blinde-døve, døvblinde, dø
ve-blinde for enkelt-gruppene, men med
ulik eller motstridende betydning. Og
vi har døvblind som en fellesbetegnelse,
med primært døve og primært blinde
som benevnelse på undergruppene.
Det har derfor vært et følbart behov for
en oppklaring.

Konferansen besluttet at døvblinde
skal brukes som fellesbenevnelse på
alle grupper med dette doble sansetapet
i de nordiske landene, med primært
døve og primært blinde som fag-termino
logi der det er slikt behov for nærmere
presisjon.

Best å satse på det internasjonale
enhånds-alfabetet! .
Fra Norge ble som nevnt reist spørsmål
om å gå inn for ensartet håndalfabet i
Norden. Vi tenkte da helst på et to
hånds-alfabet, og vi ville først og fremst
ha en vurdering av det engelske to
håndsalfabetet for døvblinde. Dette
alfabetet var det imidlertid liten stem
ning for. Danskene mente for sin del
at det beste ville være å gå inn for det
internasjonale enhånds-alfabetet (som
de døve i Finland og Norge for lengst
har tatt i bruk). Det ble til slutt full
enighet om å bruke dette håndalfabetet
som felles nordisk kommunikasjons
middel for døvblinde. (For Norges ved
kommende betyr dette at en vil satse
mer enn tidligere på at flest mulig av
de døvblinde skal lære seg å beherske
det enhåndsalfabetet som Norske Døves
Landsforbund nå i et par år har arbeidet
for å utbre.)

Kortskrift-system
Anders ÅHlør, Sverige, la fram dette
forslaget. Han begrunnet forslaget med
at de døvblinde ofte oppfatter ordene
lenge før de er ferdig skrevet eller stavet
til dem. Det kan innspares mye tid og
gjøre kommunikasjonen mer effektiv
om det utarbeides et system for kort-

skrift (ordforkortelser), og han mente
at det var mulig å lage et enkelt system,
beregnet på bruk· ved håndalfabet
staving. Det må være enkelt. Han tenkte
seg å følge samme prinsipp som i punkt
skrift.

Også dette ble konferansen enig om
å forsøke innført. Arnør fikk i oppdrag
å lage forslag til et slikt system. For
slaget skal være ferdig til neste års
konferanse.

Fra norsk side ble det spurt om det
fortsatt var aktuelt med nordisk ut
veksling av deltakere på de nasjonale
sommerstevnene, etter at de nordiske
døvblindekonferansene var blitt år
visse. Og det var gledelig å kunne slå
fast at det var full enighet om at denne
utvekslingen skulle fortsette, selv om
den får en noe annen betydning enn
tidligere.

Men konferansen var ikke bare disku
sjon om døvblinde-sak. Det var også
foredrag, og det var demonstrasjon av
hjelpemidler for døvblinde.

Konferansen tok til den 16. og sluttet
18. oktober. Vi var innkvartert på
Københavns nye, fine blindeinstitutt.
Første kveld var vi til middag på det nye
hjemmet for døvblinde og døve i Glad
saxe. Vi fikk en omvisning på dette
fine stedet, og det er klart at vi gjerne
skulle hatt maken til det i Norge.
Neste kveld var vi Dansk Blindesam
funds gjester til middag: og hyggelig
prat over en kopp kaffe.

Og dette var altså i korte trekk den
nordiske konferansen for døvblinde i
1972, en konferanse som etter min men
ing var i alle deler vellykt.

Reinholdt Robertsen.

ANNA ALBRIGTSEN

20. november sovnet Anna ·Albrigtsen
stille inn på Aker sykehus. Hun var
født i Sortland, arbeidet bl. a. en tid i
Bergen, og i de siste årene bodde hun
på Nordstrand. .
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hjelp til livsopphold - fortrinnsvis til
døve, blinde eller andre som p.g.a.
organisk feil ikke selv kan ernære seg,
selv om de har sosialhjelp. Henv.
soknepresten i Egersund.

Legater for Bergen
Konsul August Konows legat til opp

rettelse av et asyl for døve (døv
stumme) i Bergen. Henv. Bergen
stiftsdireksjon. (Det er meget for
eldede opplysninger om dette legatet
i boken.)

Henriette Amalie Stoltz legat. For døve
og blinde. Henv. Bergen legat
inspeksjon.

I boken finnes det merkelig nok ingen
lokale legater spesielt tilgodesett for
døve på strekningen fra Bergen til
Kirkenes.

Det er kanskje rimelig at enkelte av
våre døveforeninger anskaffer seg denne
boken, med sikte på å hjelpe sine med
lemmer til å søke legater, når dette er
aktuelt. Men boken gir jo svært spar
somme opplysninger, f. eks. ikke noe
om søknadsfrister eller om størrelsen av
legatporsjonene.

En bør ellers være oppmerksom på
at døve selvfølgelig kan søke legater
som ikke er spesielt beregnet på døve,
og da vil det jo være hundrevis av mu
ligheter.

Th. Sander.

Marit (f Mikkelsen) og Bjarne Grim
stad, som ble viet 3. juni i døvekirken i
Trondheim.

Berit (f Barstad) og Dag Hafstad, som
g~ftet seg 2. september.

FORLOVELSE
er inngått 24. november mellom Torill
Johansen, Ski, og Harry Trondsen,
Lillesand, nå Oslo.

85 AR
Gunhild Jørgine Bjørnstad, Selbekken,
7370 Lensvik, fyller 85 år 29. desember.
Hun er sterkt tunghørt, søster til
Kristine Bostad.

80 AR
Inga Nævland, Kingosgate 14, Oslo 4,
fyller 80 år 31. desember.

70 AR
Anna Marie Lotten, Bjorli, 6345 Lesja
skog, fyller 70 år 22. desember.

60 AR
Alfhild Trætvik, Kobberveien 12, 4600
Kristiansand, fyller 60 år 21. desember.

60 AR
Madel Iversen (f. Birkeland), Manns
verk 32, 5030 Landås, fyller 60 år 22.
desember.

60 AR
Bjarne Hall Klemmetsen, 4882 Lødde
søl, fyller 60 år 31. desember.

60 AR
Bernt Thoralf Evjen, Presterødbakken,
3100 Tønsberg, fyller 60 år 1. januar.

60 AR
Johan Ludvig Larsen, Breigata 23,
Oslo 1, fyller 60 år 3. januar.

25 ÅRS JUBILEUM
Ragnvald Hammer, presten for døve i
vestenfjellske distrikt, kunne 1. desem
ber feire 25 års jubileum som døveprest.
Han ble nemlig 1. desember 1947 ansatt
som hjelpeprest hos presten for Norges
døve.

Etter at pastor Hammer ble døve
prest på Vestlandet, slo familien seg
til ro på Eidsvågneset, hvor de fikk seg
et vakkert hjem i Trollia 23. Der vokste
de tre barna opp. Alle tre er nå gift, og
ekteparet Hammer synes det er meget
morsomt å være besteforeldre.

Som kjent har Hammer også gjort
seg bemerket på flere områder av døve
arbeidet. Han har nå i mange år sittet i
Bergen Døveforenings styre, og han er
for tiden formann i styret for Døves
aldershjem i Bergen.

Vi sender en noe forsinket gratula
sjon med jubileet.

OMSLAGSBILDET
Bildet på omslaget (forsiden) av dette
nummeret .forestiller den kjente preste
fruen og kokebok-forfatterinnen Hanna
Winsnes, malt av Mathias Stoltenberg
(1799-1871). Etter sin død er Stolten
berg blitt omtalt som Norges største
portrettmaler. Han var døv fra sin
barndom, gikk på «døvstummeinsti
tuttet» i København, og han dro senere
fra sted til sted i Norge som en fattig
portrettmaler, best kjent som en origi
nal folk kalte «Mattias snekker».
Han døde uten å være blitt anerkjent
som kunstner. I dag henger 14 av hans
bilder i Nasjonalgalleriet, hvorfra vi
har fått utlånt et fargetrykk. Bildet av
Hanna Winsnes har vært i forfatterin
nen Barbra Rings eie. Hanna Winsnes
var oldemor til Barbra Ring.
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Josef Ankile i TV nyttårsaften?
som gjest i E.rik Byes program

.
DØVES LANDSLOTTERI 1972

TREKNINGSLISTE
Lodd nr. Gev. nr. Lodd nr. Gev. nr.

003.030 52 097.322 20
003.436 5 097.575 26
003.940 48 098.825 51
004.213 23 102.172 37
010.509 33 . 110.881 8
016.337 24 118.098 17
021.922 44 119.870 4
022.701 28 121.294 11
025.688 6 128.622 22
035.180 14 133.533 3
036.567 15 139.367 38 ·0

041.051 34 146.911 19
041.931 53 150.268 16
042.239 2 153.804 54
043.830 31 164.468 13
047.523 41 165.478 18
055.618 39 165.683 43
059.536 12 174.767 29
070.842 49 175.116 1
076.223 21 176.679 40
078.831 36 181.911 30
082.168 7 182.944 9
083.830 46 193.124 27
088.257 32 202.252 42
088.773 10 203.585 25
090.613 47 203.999 50
091.452 45 205.227 35

Rett trekning bevitnes:

BERGEN POLITIKAMMER 27. november 1972
Kjell Corneliussen, politibefj. Leiv Nes, polifibefj.

Den 76-årige domkirkearbeider Josef
Ankile og hans sønn, Jan Ankile, blir
gjester i studio i et TV-program som
Erik Bye skal ha nyttårsaften. Bye er
for tiden i Trondheim sammen med et
foto-team for å lage bakgrunnsstoff fra
Nidaroskatedralens steinhoggeri, der
Josef Ankile har arbeidet i 53 år og
Jan Ankile i 20 år. Tirsdag 19. desember
skal de to til Oslo for å gjøre opptak i
studio. Nyttårsprogrammet markerer
starten på en serie med seks lørdags
programmer som Erik Bye skal lage
etter nyttår.

Bye har foreløpig basert seg på at
Josef og Jan Ankile skal være med i
nyttårsprogrammet, men det kan skje
uforutsette ting som gjør at innslaget
først kan sendes i et senere program.
Men et foto team på fire mann har nå
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i to dager laget en kort reportasje på
arbeidet i steinhoggeriet, og i dag vil de
ta en del utendørsbilder, hvis været blir
godt nok. Fototeamet har også vært
hjemme hos Josef Ankile og bl. a.
filmet hans store premiesamling, alt
med sikte på presentasjon nyttårsaften.

- Jeg har lenge tenkt å lage et fjern
synsprogram om Josef Ankile, sier Erik
Bye. - Jeg har kjent ham i mange år,
og har tidligere laget et radioprogram
om ham. Ankile, som er fra Sørfold i
Salten, ble døv da han bare var et halvt
år gammel som følge av hjernehinne
betennelse. Senere begynte han på dø
veskolen i Trondheim; og.på grunn av
sin dyktighet i bl. a. tegning fikk han
arbeid på Domkirkeverkstedet etter
anbefaling av arkitekt Ryjord. Josef
Ankile arbeidet under syv forskjellige

domkirkearkitekter, og har bl. a. hogd
åtte store figurer til Katedralen og en
statue til Oslo Rådhus, sier Erik Bye
til Adresseavisen.

Programmer som er tekstet:

17. des.
14.30: Søndagsmatine: «De døde.»

Produsert av britisk fjernsyn.
21.50: Leonardo da Vinei, 1. episode.

Italiensk serie. •
18. des.

18.00: Sportsrevyen. (TH)
18.35: Kunstneren som oppdaget

Norge. Johannes Flintoe 1786
-1870. (TH)

20. des.
18.25: Den evige landstryker, ameri

kansk film om Chaplin.
22. des.

20.55: Detektimen: Ironside i aksjon.
21.45: Pionerer i moderne maler

kunst, 4: Georges Seurat
(1859-1891).

23; des.
19.30: Hvorfor ikke la snylte-vepsen

overta? Om biologisk kontroll
av skade-insekter. (TH)

21.45: Alias Smith og Jones.
24. des.

18.30: Gjensyn med Shari. Shari
Lewis feirer jul med sine dok
ker og andre gjester.

19.30: Den lange reisen. Om samenes
vår-flytting fra Karasjok til
Magerøy.

21.00: Laila. Norsk spillefilm fra
1929. (Obs! Denne norske
filmen er virkelig tekstet!)

25. des.
14.30: «Alberte», delL
20.15: Trysil-Knut. Norsk spillefilm

fra 1942. (TH)
22.10: Danserinnen som begynte å

snakke. Med Vera Zorina fra
Kristiansund til Hollywood
og Broadway.

26. des.
14.30: «Alberte», del 2.
16.40: Danny Kaye og barna. Pro

dusert av finsk fjernsyn.



17.15: Døvegudstjeneste på Skådalen
off. skole for døve ved pastor
Conrad Vogt-Svendsen.

18.20: Tymantsjis venn. En film om
en gutt og en ulv på tundraen
i Sibir. Produsert av sovjetisk
fjernsyn.

21.25: Leonardo da Vinei, 2. episode.
22.30: Jugoslaviske folkesanger, med

den slovenske oktett.
27. des.

18.00: «Alberte», del 3.
28. des.

18.20: «Alberte», del 4.
19.15: Sport'n. (TH)
22.35: På nyttårsfest med Frank Si

natra og Dean Martin.
29. des.

18.25: «Alberte», del 5.
21.55: Detektimen: McCloud.

30. des.
19.00: Jorda rundt på 80 dager.

Amerikansk spillefilm fra 1956
med David Niven, Cantin
flass, Robert Newton og Shir
ley MacLaine i hovedrollene.
Dell.

22.20: Alias Smith og Jones.
31. des.

18.00: Jorda rundt på 80 dager. Del
2.

20.00: Kong Olav taler. (TH)
1. jan.

19.00: Statsministeren taler. (TH)
20.15: «Kufferten» - musikalske for

viklinger i Skandinavia for
Cliff Richard og Tim Brooke
Taylor m. fl.

22.05: Leonardo da Vinci, 3. episode.
3. jan.

18.50: Marve Fleksnes: «Vinter
sport», en wesenstund med ...
(TH)

4. jan.
19.00: Skraphandler, aksjemekler og

døveprest. Et portrett av Con
rad Bonnevie-Svendsen. (Ikke
tekstet???) Sendt første gang
26. august 1968.

Det nytter
å kritisere NRK
«På bakgrunn av fjorårets kritikk om
en «TV-jul'bare for dem som kan høre»,
vil Norsk Rikskringkasting i år tekste
en rekke av julens fjernsynsprogram
mer spesielt for de hørselssvekkede.
Dette gjelder blant annet reprisesendin
gene av NRKs egenproduksjon, «Al
berte», som skal sendes fem dager på
hverandre fra 1. juledag. Det vil dess
uten bli en spesiell døvegudstjeneste,
samtidig som en rekke reportasje- og
opplysningsprogrammer får tekst-føl
ge», opplyste programdirektør Otto Nes
til pressen da han presenterte fjern
synets juleprogram.

Vi synes det er grunn til å ønske
programdirektøren en god jul!

Døveprestens reiserute
Nordenfjellske distrikt

28.12 to (4. juledag): Gudstjeneste kl. 18
i Stjørdal bedehus.

03.01 on: Gudstjeneste kl. 18 i Bodin
kirke, Bodø.

07.01 sø: Gudstjeneste kl. 11 i Narvik
kirke.

10.01 on: Gudstjeneste kl. 18 i Troms
dalen kirke.

12.01 fr: Gudstjeneste kl. 18 i Sortland
kirke.

14.01 sø: Gudstjeneste kl. 18 i Harstad
kirke.

Døveprest A. Wetlesen.

FLYTTER DU?
Hvis du flytter - husk å sende oss din
nye adresse fort, så vi kan sende Døves
Tidsskrift til riktig adresse.

Snøtung skog
som står og lytter,
julen kimes inn
på ny.
Barnekor fra
hus og hytter,
tonebrus fra
bygd og by.
Nå gylne nek
for fugler små,
til låvebroen
festes på.
Engler står
som hyrdevakt,
et barn i stallens
krybbe lagt.

Tusen lys som
glitrer.
Pyntet står
vår julegran
med sin stas
og flitter.
Fredet vilt
i skog og kratt,
fred på jorden
julenatt.
Vi duket har
til høytidsfest,
send oss, himmel,
fredens gjest.

Harald Opdal.

VI LEVERER OG FRAKTER:

alle sorter god sand, singel, grus

og pukk fra våre sandgruver

OSTERFJORDENS FARTØY·
OG SANDEIGARLAG A.L

0. Mura1m. 1 - 5000 BERGEN

Tlf. 21 29 26 - 21 3973

GOD JUL - GODT NYTTAR

Flamingo
Blomsterhandel

Tlf. 293873 - 5000 BERGEN
Inndalsveien 99 - Haukelandsveien 1 B

Minde Fisk
Inneh. H. Skaalvik

Tlf. 299078
Eikeveien 2 - 5032 MINDE

Godt utvalg i alle sorter fisk
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Seks døve jenter på kurs
ved datasentret i Rogaland

Fra det første kurset for døve punchedamer,
som er startet ved Rogaland interkommunale
datasentral på Ullandhaug. Fra venstre ser vi
instruktøren, punchedame Grete Madsen, og

Seks glade og forventningsfulle jenter i
18 års alderen kom 19. oktober til sin
første opplæringstime ved punche
maskinene i RID's (Rogaland inter
kommunale datasentral) nybygg på
Ullandhaug i Stavanger. De seks er
elever ved Stavanger offentlige skole
for døve og tunghørte, og er de første
som skal følge et spesialkurs i punching
for døve. Opplæringen går over ett år
med undervisningskurs før jul og prak
sis fra årsskiftet fram til sommerferien.

Tidligere har noen døve her i landet
fått opplæring i punching ved firmaer
som benytter seg av datamaskiner, men
kurset som startet i går er det første
som organiseres som et spesielt skole
tilbud for døve og tunghørte.

Nytt yrkestilbud
De seks ungjentene har prøvd seg på
fabrikkarbeid, men har nå mer lyst
til å bli punchedamer, og de håper at
dette kurset skal gi dem sjansen til å
utvide mulighetene for yrkesvalg, som
hittil har vært svært begrenset for døve.
Dessuten vil de ha større sjanser til å få
arbeid nær sitt hjemsted, ettersom sta
dig flere firmaer i Norge får bruk for
punchedamer.

De seks på «pionerkurset» er Anny
Ødegård fra Reinli i Valdres, Elly
Kvalsund fra Ålesund, Janna Sødahl,
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de seks elevene: Elly Kvalsund, janna Sødahl,
Sigrun Andersen, Tone Rørvik, Ingrid Alme og
Anny Ødegård.

Foto: Stavanger Aftenblad.

Hommelvik, Sigrun Andersen, Stam
sund i Lofoten, Tone Rørvik, Vigra, og
Ingrid Alme fra Trondheim.

Velvilje fra RIDS
Initiativet til punchekurset ble tatt av

skolestyrer Bjørg Høiby ved døvesko
len. Hun kontaktet RIDS og spurte om
mulighetene for å starte et prøvekurs
med tanke på senere fast avtale om
undervisningsopplegg Jor døve.

Fru Høiby forteller at hun straks
møtte velvilje og forståelse hos EDB
sjefen ved RIDS, Håkon Sivertsen.

Sivertsen sier at han synes ideen om
punchekurs for døve er god, og at opp
draget ikke vil medføre nevneverdige
ekstrautgifter for RIDS.

Mandag ble 10 elever vist rundt i
datasenteret, tirsdag begynte forbe
redelsene til kurset for de seks som be
stemte seg for å melde seg på, med
teoriundervisning på døveskolen, hvor
EDB-sjefen underviste med tolk. Si
vertsen, som ikke har erfaring fra før
i å undervise døve, sier at kontakten var
god fra første stund, og at han er im
ponert over hvor flinke elevene er til å
lære raskt. De har alle lO-årig grunn
skole og lang utdannelse i maskin
skrivning, og har dermed fullgode kvali
fikasjoner for den opplæring de skal i
gang med.

Ideelt yrke for døve
Sivertsen opplyser at ettersom punche
damer får alle instruksjoner skriftlig
til sin arbeidsplass ved maskjnene, stil
ler døve fullstendjg på like linje med
alle andre i dette yrket, og han ser ingen
hindring for at de ansettes på like fot
med hørende etter endt utdannelse.

Foreløpig skal de vordende punche
damer ha en dobbelttime i uken på
datasenteret ved siden av sin skolegang
på døveskolen. Så snart de grunnleg
gende kunnskaper om maskinene er
innarbeidet, skal timetallet utvides.
Ved kursets avslutting får elevene attest
for at de er fullt kvalifiserte som punche
damer, forteller Stavanger Aftenblad.

Døves Tidsskrift har kontaktet styrer
Høiby for å få noen flere opplysninger.

- Hva er spesielt ved dette kurset?
spør vi.

- Alle andre som begynner med
punching får opplæring på arbeids
stedet, bortsett fra små innføringskurs
om «stoffet». Det kurset vi nå har satt i
gang, skal gå over hele skoleåret, med
skriftlige oppgaver ved siden av trenin
gen på maskinene. Det er det første
kurset i sitt slag her i landet.

- Hvordan ordnes det økonomisk for
skolen?

- Dette første kurset er jo å regne
som et jorsøkskurs. Rogaland Inter
k..ommunale Data Senter bærer alle ut
giftene ved kurset. Sentret er for øvrig
hyper-moderne, både bygningsmessig
og med Jlensyn til maskinelt utstyr.

- Er det noen spesiell grunn til at det
er satt i gang så langvarig kurs for døve?

- Det må jo være en stor fordel for
bedriftene at de kan få fullt opplærte
punchedamer, så de slipper å lære opp
nybegynnere på arbeidsplassen. Våre
jenter vil som fullt opplærte ha alle
fordeler når de søker om plasser ved
datamaskinene.

- Hvorfor begynne med dette nå, når
jentene snart vil bli overført til den nye
yrkesskolen i Bergen?

- Vi må jo til enhver tid prøve å gi
våre elever de beste opplæringstilbud.
På skolen er vi lykkelige over den sjan
sen disse 6 jentene nå har fått. Det er
forresten ikke avgjort noe om når sko
len her i Stavanger skal slutte med å ta
opp elever. Kurset i punching vil iallfall
bli ett av våre skoletilbud så lenge vi
fortsetter med skolen vår.

- Gir ikke sentret kurs for hørende?
- Som før nevnt, er vi de første, og

hittil de eneste som har fått slikt kurs.
Men etter at kurset vårt var omtalt i
avisen, har flere andre skoler (deriblant
Stavanger Handelsskole) søkt om å få
samme kurs- og treningstilbud. De har
fått avslag! +



Fortsatt skoletilbud i Stavanger?
PLANER ER SENDT DEPARTEMENTET

- Stavanger offentlige skole for døve
og tunghørte unge piker kommer til å
fortsette. Vi har fått i oppdrag fra de
partementet å utarbeide våre egne pla
ner, og har akkurat nå sendt dem inn
til godkjenning i departementet, opp
lyser skolestyrer Bjørg Høiby i en sam
tale med Stavanger Mtenblad 16. no
vember.

Hun tilføyer at en ved skolen i de
siste par årene har fbrstått departemen
tet slik at den ikke skulle flytte til
Bergen når de nye skolelokalene der
oppe ble ferdige. Yrkesskolen i Bergen
skal utvides til å ta imot jenter, mens
den hittil bare har vært for gutter.

Tanken om å sentralisere ungdoms
opplæringen for døve og samle både
gutter og jenter i en felles yrkesskole,

- Passer dette kurset godt for døve?
- Ja. De av våre elever som har be-

gynt på kurset, har en god kontor
trenings-bakgrunn. De har dessuten
langt smidigere fingre enn oss hørende
som bare «snakker» med munnen, sier
Bjørg Høiby.

har en imidlertid kommet noe bort fra.
I hvert fall er det ikke lenger på tale å
nedlegge skolen i Stavanger, når en
åpner den nye i Bergen. Når det gjelder
handikappede i det hele tatt, er inte
grering blitt et mer forløsende ord enn 
sentralisering.

En medvirkende årsak er det behovet
Stavanger-distriktet har for arbeids
kraft på felter der de døve unge pikene
har vist at de kan klare jobbene på
linje med de hørende - og gjerne også
med en større konsentrasjon om opp
gavep.e.

Skolen har i høst 19 elever og får
20 etter jul. Det blir undervist etter
yrkesskoleplanen, men etter et spesielt
program som er tilpasset for døve.

Skolens mål er å gi elevene opplæring
som kan utvide deres praktiske og
teoretiske allmennkunnskap - med
sikte på de krav yrkeslivet og/eller hus
moryrket stiller. - Den prøver så langt
råd erå hjelpe elevene til den selv
vurdering som er nødvendig for å
finne fram til høvelige yrke~ ut fra
elevenes evner og forutsetninger, heter
det i den planen som nå foreligger til
godkjenning i departementet.

Fagkretsen for skolens toårige opp
legg omfatter formingsfag, husstell,
kontortrening og allmenn-orienterende
fag, i tilknytting til de praktiske fagene
i samsvar med mønsterplanen for
grunnskolen og yrkesskolenes teoretiske
opplegg for fagene.

Det første halve året følger alle
elevene det samme opplegget. Det
andre halvåret velger elevene de fagene
de måtte ha størst interesse av å få
opplæring i, og fortsetter så dette fag
valget i det andre året. Utdannelsen er
fullverdig i forhold til tilsvarende andre
yrkesskoler, sier styrer Høiby.

Bergen offentlige skole for døve hol
der i disse dager på å flytte inn i de nye
skolebyggene på Slåtthaug i Fana. Den
nye skolen er beregnet på 96 elever,
både gutter og jenter. Det er bare 25
elever, alle gutter, som flytter inn i dette
skoleåret. Undervisningen for jenter
kommer først i gang neste skoleår,
høsten 1973.

Skolestyrer Naustvoll sier til Stavan
anger Aftenblad at en for jentenes yr
kesopplæring i Bergen for det første
regner med en husstellinje og en kontor
treningslinje. For guttene er det flere
verksteder.

I en overgangstid vil det i Bergen også
bli ungdomsskoleklasser, fordi det er
et par barneskoler for døve som ikke er
utbygd med .ungdomsskoletrinn.
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Berit og Rolf Johansen
Alfhild og jan Stenklopp
Frøydis og Per Chr. Larsen
Betty og Kåre Arnesen
Annie og Trond Wilhelmsen
Edel og Bjørn Wilhelmsen
Ellen og Odd Landehagen
Eva og Omar Martinsen
Kari Mette og Reidar Blakstad
Margit og Nils Brådland
Randi og Eivind Hegstad
Anne Lise og Willy Mauer
Ragnhild og johannes Rekkedal
Ingeborg og Bernhard Uddal
Margit og Egil Liholt
Berit og Oskar Nilsen
Gulborg og Rolf Arnesen
Gudrun og Sigurd Oskarsen
Harriet og Halle Angeltvedt
Irma og Jan Engebretsen
Hallgerd og Erik Andresen
Morten og Stein Erik Andresen
Evy og Reidar Brenden
Turid og Bjørn Nilsen
Ragna og Ola Svare
Ida og Anker Gusfre
Espen, Anne og Terje Karlsen
Ruth og Gunvald Både
Berit og Ole Reinemo
Per Erik Hanssen
jan johansen
Karin Jensen
Elise Karlsen
Astrid Sundbye
Finn Aaseby
Ingar Høiberg
Haldis Framnes
Rolf Smenes
Lars Sundet
Torunn Halvorsen
Berit Hovde
Aud Hovde
Arvid Høiberg
Laila Nilsen
Ola Bergseng
Ragnvald Kristoffersen
Tore Solberg
Harald Bølstad
Margit Bølstad
Aage Melbye
jørgen Holden
Leikny Kallbekken
Astrid Sørlie
Randi Leira
Nelly Borgersen
Knut Bjarne Kjøde
Alfred Vaclavek
Einar Feide
Brynjulf Dammen
Harald Tinnesand
Kari Dammen
Peder Flateby
Gunnar Kvitvær
Viggo Elvenes
Roar Pedersen
Arne Stenberg
Kai Bendixen
Erling Eriksen
jacob Maureniusson
Solbjørg Broks
Kjell Larsen
Tor Hammersborg
Oddny Flemmen
jorunn Haugen
Harry Landen
Lia Mehlum
Per M,ehlum
Erik Mehlum
Harold Nielsen
Lasse Ramfeldt
Turid Gloslie

Viktor Olsen
Annbjørg Ofstad

Arnulf Pederseen
Torfinn Trondsen
Anders Haukedalen

OSLO/AKERSH US
Oslo Døveforening sender sine
hjerteligste julehilsener med øn
ske om et rikt, godt nytt år til
alle døve og hørende venner.

Styret.
Bjørg og Sven Braathen
Ase og Alf Olsen
Jenny og Olaf Skoglund
Elisabeth og Gunnar Løvskeid
Mari og Peder Andersen
Mabel og Christian Sliper
Birgitte og Osvald Kleppe
Synnøve og Sverre Lindquist
Edel og Leif Johnsen
Jorunn og Leif Johnny Dahl
Edith og Harald Mevik
Maja og Fritz Venner
Jeanne og Einar Mehlum
Marit og Torstein Ekerbakke
Unn og Einar Walbækken
Pauline og Arne Nilson
Birgit og Ole Landaas
Bergliot og Alfred Torp
Jenny og Harald Thuve
Unni og Finn Arnesen
Reidun og Leif Asen
Ruth-og Anton Salomonsen
Ase og Arne Hansen
Inger Elise og Jarle Lid
Kirsti og Botolf Myrvold
Sigrid og Nils Vikene
Oddny og Olav Kristensen
Wenche og Einar Jacobsen

God jul og godt nyttår ønsker
jeg alle døve og tunghørte ven
ner.

Solveig Kværnes
2482 Storsjøen.

Nils Bjørø
Bjørn Bekkevold
Finn Johansen

Ruth Amundsen
Vidar Øien
Olga og Oddvar jensen
Oddbjørg Engh
Anna Mæhlum
Arve Holen
Laila og Jan Refsahl
Gunnar Bjerklund
Magnhild Christiansen
Ingar Hannestad
Sigrid Røssum
Sissel og Kristian Gillebo
Birgitte og Ragnvald Hangen-

holen
Asbjørn Finsveen
Hans Halvorsen
Helen Tråseth
Nanna Hansen
Marie og Martin jensen
Aslaug Kleven
Svanhild. Nord by
Agnes og Knut Hølen
Gerd Holtmoen
Eva og Sven Torgersen
Inger-Ase og Kåre Johansen
Dina Margrethe Lien
Grete Bjerke
Erling Skriden

Hamar Døves I.L.
vil sende en liten hilsen til alle
gode id rettskamerater med øns
ker om en gledelig jul og et godt,
framgangsrikt nytt idrettsår.

RØROS
God 'jul og godt nyttår ønskes
døve og hørende venner. Hilsen:
Hanna og Kåre Strømmevold
Gunnarf'elle
Nille Nyvold
Torstein Alvsåker
Marit Leitestrand

Norges Døve-Idrettsforbund sender alle lag, idretts
forbindelser over hele landet og i utlandet en hjertelig
hilsen med ønsket om en velsignet god julehøytid!

Oskar Nilsen'

HEDMARK/OPPLAND
Vi ønsker alle døve, tunghørte og
hørende venner en riktig god jul
og alt godt i det nye året.

'Hedmark og Oppland Døve
forening.
Styret:
Arne Olsen, Asbjørn Finsveen,
Knut Hølen, Erling Skriden,
Sven Torgersen.
Alfred Vangen
johanne og Olaf Martinsen.
lpgeborg Valle
Odd Mikkelsen
Alice og Gunnar Gustavsen
jorunn og Ole Bleken
Ingeborg Gundersen
Fanny Melbjør
Tordis og Arne Olsen
Kirsten Brændholen
Mildrid Munkelien
Bjørn Bekkevold
Randi og Per Byvold
Ambjørg Opedal
Margit Martinsen
Astrid og Kristen Andersen
Asbjørg Skjevling
Birger Munch
Laila Amodt
Marie og Torleif Aasen
Ragnhild Legreid
Karen og Edvard Bækkelund
Eline Norderhaug

ØSTFOLD
Vi sender alle venner og kjente
en hilsen med ønske om en god
jul og et godt nyttår.
Per Arne Paulsen
Ingrid og Bjørn Ramsdal
Berit og Roar jarl
Arnhild og Gunnar Andersen
Erling Pettersen
Kristian Sørensen
Elin og Wilbert Martinsen
Gerd og Odd Lohrmann
Signy Bjørkå
Margit Kristiansen
Martha johansson
Aslaug og Karl Foss
Gurid og Odd Danielsen
Svanhild og Yngvar Andresen
Magnhild Martinsen
Kirsten Kristiansen
Ragna Hagen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Oslo Døves Skytterlag ønsker alle medlemmer og venner
en riktig god jul og godt nyttår.
Vi takker skytterne for god innsats i sesongen 1972.

Tordis Kofoed
Gudrun Tynes
Arvid Fredriksen
Gunvald Rondestveit
Olav Vik
Annie Rolstad
Andras Bator
Helga Zapffe
Oddveig Haugen
Kjell Snorre Nysted
Jorunn Johnsen
Bjørn Krok
Elisabeth Lupke
Laurits B. Lorentzen
Knut Reidar Nilsen
Kristine Martinsen
Døvemisjonen
Thora Skedsmo
Willia Saxegaard

Vi ønsker· våre venner en ri ktig
god jul og et godt nyttår.
Oslo Døves Ungdomsgruppe.

Oslo Døves Smalfilmklubb
ønsker alle medlemmer og film
interesserte en god jul og et godt
nyttår.
Einar Jacobsen, Per Meriie, Olav
Vik, Eivind Hegstad, Sven Braa
then.

God jul og godt nyttår ønskes
alle idrettskamerater og venner.

Døves Sportsklubb, 0510.
Jarle Lid, Per Chr. Larsen, Harold
Nielsen, Gunnar Iversen, Per
Erik Hanssen.

0510 Døves Kvinneforening
sender sine beste juleønsker og
ønsker om et framgangsrikt godt
nytt år 1973.
Styret:
Karin Jensen, Else Lindgaard,
Gerd Stagrim, Edel Johnsen,
Astrid Sundbye.

Vi ønsker bridgevenner et godt,
framgangangsrikt år 1973.

0510 Døves Bridgeklubb.

BUSKERUD
Vi sender alle venner og kjente
våre beste ønsker for julen og
det nye året.
Helene og Rolf Hansen
Margit og Finn Johansen
Anne-Grethe og Leif Gunnar

Emilsen
Anne Synnøve og Geir Jensen
Anne og Kjell Danielsen
Anne-Lise og Per Hauklien
Anne-Lise og Einar Johannessen
Anna og Ragnar Woll
Gunvor og Gunnar Jacobsen

Marit og Bjarne Gunnerud
Bergljot og Alfred Johansen
Eva og Magne Gaustad
Renata og Drahomir Mares
Ingrid og Nils Frydenlund
Gerd og Arne Holmgren
Rigmor og Osvald Olsen
Britt og Allan Kjeldsen
Inger-Lise og Sigvard Holmgren
Ellen og Knut Smedsgård
Mary og Karl Otto Heggem
Arnhild Klemmetsen
Trond Arnesen
Bodil Holm
Inger-Marie Tømmerås
Berthe Gravdal
Erik Nilsen
Borgvar Berntzen
Harriet Kristiansen
Ivar Selstad
Leif Pettersen
Jens Andersen
Åshild Kibsgård
Erik Olav Johansen

VESTFOLD
Vestfold Døveforening sender
venner og kjente de beste ønsker
for julen og nyttåret.
Thor Homanberg
Signe Hanto
Mathilde Svendsen
Frida Pettersen
Alvilde Engelstad
Mary Jørgensen
Ingeborg Hansen
Karin Elise Langemyhr
Knut Syvertsen
Olivia Olsen
Helene Larsen
Colette Haavik
Tom Kristiansen
Mette Kaupang
Kari Rør Olsen
Arne Herland
Asta og Anton Skilbred
Ragnhild og Eldor Aase
Elin og Adolf Olsen
Bergliot og Petter Martinsen
Marit og Alf Melgaard
Ingeborg og Håkon Skare
Maud S. og Jan Wilhelm Jensen
Mathilde og Einar Mølbach
Unni og Jørgen Bjerg
Oline og Nils Skjermo
Elsa-Nina og Roald Wenner-

steen
Rolf Wennersteen
Nina Wennersteen
Gulborg Larsen
Alf Mellbye
Gunn-Kari Vasbotten

En riktig god jul og et godt nytt
år ønskes alle døve i Norge, med
ønske om fortsatt all god fram
gang for døvesaken.
Anna Skog
Liv Berntzen m. fam.
Ellen-Christine Skog Carlsen

Holmestrand Døveskole:
Vi ønsker døve og hørende ven
ner god jul og godt nytt år:
Odin A. Solberg
Inger Johanne Solberg
Aslaug Teigen
Marit Marcussen
Thorleif G. Fingarsen
Bod il Fiksdal
Jarle Brattås

Inge Høiby
Inger Lise Hauge
Inger Jensen
Elsa Røed
Freydis Brekke
Nelly Helland Sjemmedal
Arna Nicolaisen
Olaf Abrahamsen
Gerd Sørli
Rakel Gustavsen
Karoline Mathiesen
Ruby Chrøder
Astrid Johansen
Erling Island
Gudrun Brøndsel
Margit Hållmann
Edith Sundling
Grete Halvorsen
Ragna Larsen
Ingebjørg Jahren
Gudrun Krusen
Åse Ramstad
Arild Ramstad
Florrie Amundsen
Arne Karlsen

Foreldreforeningen
for hørselsvekkede barn i Vest
fold ønsker alle lesere av Døves
Tidsskrift en riktig god jul og et
godt nytt år.

Synnøve Sande, formann.

TELEMARK
Vi ønsker alle våre venner en
god jul og et godt nytt år!
Telemark Døveforening
Telemark Døves Ungdoms
klubb

Ruth og Olav Haug
Edith og Thor Gisholt
Per Jonassen
Åse Auensen
Bjørn Halvorsen
Bjørn Arnesen
Torstein Bernås
Gunda og Ernst Dahl
Osvald Alfredsen
Karl Johan Eikeland
Ida og Arve Eriksen
Einar Hartveit
Britta og Arne Karlsen
Ragnhild Karlsen
Ove Mølbach Karlsen
Halvor Kasin
Gro Helene Kittilsen
Gudrun og Jørgen Kjendbakke
Kåre Løkke
Nils Nygård
Odd Paulsen
Helga Skifjeld
Kristian Skifjeld
Anne og Arne Skoglund
Hjørdis og Hans Smukkestad
Marie Tellefsen
Inga og Karsten Tovsen
Knut Ove West bye
Harry Wetlesen

Einar Walbækken
Kjell Snorre Nysted

AUST·AGDER
Jeg ønsker dere alle, døve og
tunghørte, en god jul og et godt
nyttår.

Vennlig hilsen
Ellen Jensen
Nævisdal, 4882 Løddesøl.

VEST-AGDER
Kristiansand Døveforening øns
ker alle en god jul og et godt
nyttår.
Bjørg og Egil Sne myr
Astrid og Kjell Honnemyr
Vend la og Rolf Pedersen
Gerd og Arne Birkenes
Kirsten og Thomas Gunnarsen
Siv og Arnfinn Viste
Karoline og Torbjørn Haugen
Karen og Henry Lillejord
Olaf Vollesfjord
Johan Dyrstad
Sigurd Jakobsen
Alf Sakariassen
Tormod Åsan
Bjørn Egeland
Alfhild Trætvik
Else Due Høgfeldt
Kari Bække
lngemann Ingebretsen

ROGALAND
Stavanger Døveforening ønsker
leserne en god jul og et godt
nyttår.
Beate og Magnus Teigen
Hjørdis og Sverre Erikson
Gunhild og Arnulf Pedersen
Jakobine og Hans Nilsen
Ann-Margrethe og Gabriel Ra-

foss
Solveig og Olav Jakobsen
Agnes og Martin Holmen
Brit og Gaute Stangeland
Lilly og Håkon Hoff
Edvarda og Jørgen Klovning
Wenche og Bjørn Jerstad
Marit og Gunvald Gjedrem
Kaia og Otto Ravndal
Hans Skurve
Kari Bjørheim
Egil Bjørkelid
Svein Grødem

Vi sender en hilsen med de beste
ønsker for julen og det nye året.

Astrid og Kjell Thoresen.
Kari og Knut (døve).

Erik Andresen
Anders Haukedalen
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NORD-ROGALAN D
Vi ønsker dere god jul og godt
nyttår. Med hilsen fra

Haugesund Døveforening.

Berit og Andreas Kallevik
Åshild og Petter Sol haug
Inger og John Egil Knutsen
Minny Sørdal
Bergit Kristiansen
Klara Stava
Knut Løvsletten
Otto Clementsen
Bjørg Bårdsen

Vi vil ønske alle våre døve og
hørende venner og kj~nte en god
og hyggelig julehøytid og et vel
signet og fredfylt nyttår. Takk
for alt i året som snart er forbi.
Mange hilsener fra ,. I N .. '·h

Åse Reidun og Waldis R.
Larsen.

BERGEN/HORDALAN D
Vi sender våre beste jule- og
nyttårsønsker til alle bladets
lesere.

Bergen Døveforening.
Styret.

Gudrun og Asle Karlsen
Berit og Dag Hafstad
Berit og Sverre Bjørø
Norunn og Harry Ellingsen
Bjørg og Bjarne Tømmerbakke
Gunhild og Nils Bjørø
Erna og Harry Stene
Marta og Thorbjørn Sander
Odd laug og Terje Karlsen
Sonja og Norvald Eikenes
Dagny og Harald Nesse
Marta og Toralf Ringsø
Bergitte og Sverre Grebstad
Annlaug og Einar Koppen
Anne og Richard Berg
Kari og Johannes Samuelsen
Ragnhild og Reidar Anda
Anne Lise og Leif-Oskar Helland
Ruth og Guttorm Karlsen
Anne Marie og Odd Birkeland
Gudrun og Olaf Olsen
Evelyn og Rolf Haugsvær
Britt og Øyvind Skogstrand
Jorunn og Sverre Koppen
Edith og Torbjørn Sol haug
Birgit og Jon Olafsson
Ida og Konrad Rendedal
Eva og Åge Lauritzen
Edith og Kjell Haaland
Emilie og Arne Iversen
Aud og Fridtjof Johnsen
Ingrid og Helge Kjølleberg
Molly og Walther Reite
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Inger-Johanne og Sverre Johansen
Ingrid og Kristian Storedale
Gyda og Reidar Einemo
Rigmor og Konrad Thunes
Iris og Arthur Jansen
Elinog.Erling Buanes
Tove og Kurt Oksnes
Liv og Eilif Ohna
Vigdis og Svein Arne Peterson
Svein Tømmerbakke
Arne Nesse
Sigfrid Andersen
Molly Hestetun
Gotthard Langeland
Hans Wolmer Larsen
Harald Hartveit
Rolf H. Mjaaseth
Øyvind Ystheim
Richard Marti n
John Helge Johansen
Gunnar Hansen
Petter Rønnestad
Kåre Neeraas
Anfred Sunnarvik
Torkel Eikjeland
Henning Bernstrøm
Rune Anda
Wenche Karin Anda
Pål Kjellid
Liv Betty Witnes
Gro Onarheim
Jon Magnus Anda
Ase Reidun Larsen
Einar Magnussen
Grete Olsvold
Malvin Kvingedal
Anfred Sunnarvik
Gunhild og Gunvor Ruud
Åsa Haldorson
Harald Stensrud
Laila Hansen
Bjørg Alisøy
Inger Øvreeide
Astrid Teines
Otto Eide
Torill Lamela
Harry Hansen

Vi ønsker alle medlemmer og
venner god jul og godt nyttår.

Døves Dameklubb, Bergen.

Alle idrettsvenner ønskes en god
jul og godt nyttår.

Døves Idrettsklubb, Bergen.

Vi ønsker alle sjakkspillere det
beste for julen og nyåret.

Døves Sjakklubb, Bergen.

Vi sender alle ungdommer landet
over de beste jule- og nyttårs
hilsener.

Døves Ungdomsklubb, Bergen.

Alle bridgespillere ønskes en god
jul og et framgangsrikt nyttår.

Døves Bridgeklubb, Bergen.

Vi sender alle sjakkens ven ner i
landet ønsket om en god jul og
et godt nytt år.
Norske Døves Sjakkforbund.

Styret.

Vi ønsker alle våre døve og
hørende venner en riktig god
jul og et godt 1973.

Astri og Toralf Eng.

MØRE OG ROMSDAL
En riktig god jul og et enda bedre
nyttår ønskes alle våre døve og
hørende venner.
Møre og Romsdal Døve

forening.
Styret.

Vi ønsker alle døve og hørende
venner og kjente en riktig god
jul og et godt nyttår!
Ingrid og Skjalg Iversen
Solfrid og Magne Lid
Eva og Gunnar Kalseth
Torbjørg og Kiell Fiskergård
Anna og Einar Djupvik
Margit og Ole Solsletten
Bjørg og Lorents Ness
Tove og Ottar Garvik
Inger Anne og Trygve Krogstad
Leif Gunnar Kvernberg
Anton Hauge
Gerhard Goksøyr
Inga Garnes
Margit Strømsheim
Jarle Standal
Asbjørn Vestre
Solveig Vestre
Stein Olaf Moldvær
Anna Ellinor Olsen
Kiell Olav Olsen
Kjellaug Sylte
Torbjørg Larsen
Jeanne Nvgård
Kirsten Årseth
Annlaug Kvalsund
Randi Seines
Olav Vikenes
Erli ng Fyll ing
Aslaug Jetmundsen

Vi ønsker dere alle en riktig god
jul og et godt nyttår!

Hilsen «Døves Venner»
i Møre og Romsdal.

Jeg ønsker alle leserne god jul
og et riktig godt nyttår.

Paul Inge Hustad
6433 Hustad.

SØR-TRØNDELAG
Vi sender alle våre venner de
beste jule- og nyttårsønsker.

Trondheim Døveforening
Styret:
Torfinn Trondsen, Else Lundemo,
Reidun Veddeng, Nyfrid Grim
stad, Angrim Ytterhus, Marie
Greftegreff.

Paula og Egil Strøm
Ael og lille Ole Eidem
Unni og Asbjørn Kjøsnes
Helga og Adolf Wetlesen

Inga og Kåre Kristiansen
Eli og Georg Kirkreit
Christine og Ole Fagerhaug
Inger Johanne og john Larsen
Aud og John Pettersen
Oddvei og Bjarne Jevang
Marie og Halvor Greftegreff
Gerd og Ola Sande
Torunn og Martin Vines
Marit og Leander johansen
Carin og Bjørn Myran
Signe og Peder Pedersen
Anna og Helge Thorsø
Karen og Ely Myrvang
Emma og Angrim Ytterhus
Erna og Jan Thomassen
Bolette og Halfdan Westavik
Aud og Arne Karlsen
Else og Tore Evensen
Bente og Frode Bjånesøy
Jorunn og Peder Fuglem
Reidun og Trygve Veddeng
Endre Grytnes
Ruth Moe
Else Lundemo
Ivar Kjøsnes
Georg Bjerkli
Olaf Garberg
Synnøve Kvidal
Henrik Hansen
Kåre Jakola
Aksel Stokvik
Finn Halvard Aune
Torhild Ulseth
Sigurd Olsen
Magne Pedersen
Solfrid Gjerstad
Ingolf Bj. Rønning
Borghild Varm bo
Inga Henriksen
Hilda Sørensen
Atle Lorentzen
Kari Skogstad
Ingebjørg Berg
Tordis Viddal
Nyfrid Grimstad
Margit Holberg
Andreas johansen
jofrid Kiplesund
Margareth Opsahl
Karna Solberg
Helle Skar holt
Sigrid Kristiansen
Astrid Movold
Nikoline Olaussen
Mathias Helfjeld

Døves Idrettslag
Trondheim
ønsker alle døveidrettslag god
jul og et framgangsrikt nyttår.

Styret.
Døves Dameforening
Trondheim
ønsker alle leserne en velsignet
god jul og et godt nyttår.

Styret.



NORDSTRAND
En glad jul og et rikt nytt år
ønsker vi alle døve venner.

Alt personell ved Hjemmet for
Døve. Solveien 119. og Ob
servasjons- og treningsavdel
ing, Nordstrand.

FRELSESARMEEN
Frelsesarmeens «døveoffiserer»
sender sin hjerteligste hilsen til
alle døve og deres venner med
ønske om Guds fred og velsig
nelse over julehøytiden og det
nye året. Gud velsigne dere alle!
Robert og Minny Johansen. Tr.-

heim.
Kelly Smevik. Stavanger.
Johanne Holdhus. Larvik.
Solveig Paulsen og Eva Asker.

Oslo.
Gudrun Myhre, Oslo.

UTLANDET
Jeg ønsker alle venner i Norge en
god jul og et riktig godt nyttår.

Med vennlig hilsen
Fanny Munck
Danmark.

En gledelig julehøytid ønskes alle
våre døve venner.
Ida og Terje Basilier.

Liss og Conrad Vogt-Svendsen
Margot og Ragnvald Hammer
Sigrid og Håkon Hovland
Asbjørg og Torod Evjen Olsen
Helga og Adolf Wetlesen

DØVEPRESTENE
Døveprestfamiliene sender sin
hjertelige hilsen til alle døve og
deres venner, med ønske om en
gledelig jul og et framgangsrikt
nytt år. Guds fred!

FINNMARK
God jul og godt nyttår-:'"ønskes
døve og hørende venner.

Hilsen
Erna og Rolf Karlsen
Kviby i Alta.

Bjørg og Leif Henriksen
Enny Sjøvoll
Anna Marie Sjøvoll
Grethe og Jan Silseth
Ingrid og Steffen Greftegreff
Inger Kjeldsen
Synnøve Kristiansen
Emil Øverland
Mary Haugan
Ragna Overholt Bruun
Dagmar Olsen
Valdis Steen
Wilhelmine Olsen

TROMS
Vi sender våre beste julehilsener
til alle venner og kjente.

Familien Charles. Kjærlaug.
Alf. Aud og Henry Stavnes
vik.
9385 Skaland.

En spesiell julehilsen til Ellen
Døve- Jensen, Nævisdal. 4882 Løddesøl.

fra Aud Stavnesvik. 9385 Skaland.

Alfhild Amundsen
9485 Dverberg

NORDLAND/TROMS
God jul og godt nyttår!

Hilsen
Harstad o~ Omegn

forening.
Berthe Pedersen
Magna Markussen
Amanda Andreassen
Alfred And reassen
Herbjør.l! o~ Finn-Martin Hansen
Johanna Holte
Johan lentoftsen
Åsta Fjellseth

Vi ønsker alle landets døve og
hørende venner en gledelig jul
og et enda bedre nyttår.

Salten Døveforening.
Henny og Andreas Einarsen
Hanna og Ludvik Nilsen
Klara og Einar Sandvik
Anna og Hans Davidsen
Grete og Jarle Mortensen
Helga og Ra.l!nar Hansen
Helene o.l! Kolbiørn Hansen
Ruth og Edd Skår
Margit O.l! Eilif Bersvendsen
Elsa og Thorolf Thomassen
Gerda Svendsen
Valter Nilsen
Arnhild Fjellbekkmo
Olaf jakobsen
Hulda jakobsen
Solbjør.l! Holand
Aslaug Botten
Mary Bersvendsen

Jeg ønsker alle en god jul og et
god nyttår.

Som formann i Helgeland Døve
forening ønsker jeg alle døve i
hele Norge en god jul og et godt
nyttår. Kjell Bastesen.

Trondheim Døves Ungdoms
klubb
ønsker alle døve ungdommer og
ungdomsklubber en riktig god
jul og godt nyttår. Styret.

NORD-TRØNDELAG
Nord-Trøndelag Døveforening
ønsker alle en god jul og et godt
nyttår.
Borgny og Harry jegersen
Helene og jorulf Hjulstad
Solveig og Oddmund Fossen
Elisabeth og KarlO. Kristiansen
Unni og Paul Trøite
Jorunn og Arne Søraker
Arnolda og Anders Hegdahl
Helga og Ingvald Hagen
Karin og Olav Moen
Johan Fjellestad
Anna Fjellestad
Ingebjørg Moen
Kjellaug Rognes
Arvid Røstad
Kåre Røstad
Egon Pettersen
Mildrid og Arne Opheim

Elever på 5. tegnspråkkurs-trinn
1971, Trondheim, ønsker alle
døve en god jul.
Valborg Alme
Barbara Alming
Eva Botten
Eva Flaathe
Kari Gerhardsen
Sidsel Kvalø
Kjellrun Rønning
Gerd Scheide
Margaretha Thune
Gjertrud Årstad

NORDLAND
Helgeland Døveforening
ønsker alle Norges døve god jul
og godt nyttår.
Unni og Bjarne Jensen
Pirkko og Halvor Bogevold
Turid og Magne Mjønes
Dagny og Olaf Skotnes
Helga og Ingvald Hagen
Grethe og Jarle Mortensen
Kjell Bastesen
Olaf Foss
Borghild Gårdvik
Karoline Sørensen
Ester Haugland
Kristen Elvebakk
Ole Skoglund
Arnhild Fjellbekkmo
Jan Fjelldalselv
Kåre Langfjell
Ann Karin Johansen
Helge Bastesen
Inge Bastesen

Sivilingeniørene

!fil~ ~Trumpy& Fjell A.s
Byggkonsulenter

MRIF MNIF

Strandgaten 18 - 5000 BERGEN

A. Landsvik
Kaigt. 24 - 5000 BERGEN· Tlf. 218743

Tobakk· Sigarer - lighter. Blader og konfekt

Kommisjonær for Norsk Tipping
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Den norske sosial-katalogen er· kommet
Kortfattet, men utmerket oppslagsverk

1972 katalogen
sosial-

SOSIALKATALOGEN
Utgitt november 1972 av Sosialdeparte
mentet i samarbeid med Statens informa
sjonstjeneste.
48 sider. Fås gratis på off. kontorer.

For min del vil jeg få si at den norske
sosialkatalogen er blitt bedre enn jeg
hadde ventet. Slik den nå foreligger, vil
den i mange viktige spørsmål være til
stor hjelp for de aller fleste mennesker.
Den bør bli «obligatorisk» lesestoff
i ethvert hjem så vel som for alle enlige.
Katalogen gir nemlig ikke bare infor
masjon for mennesker som er i slike
vansker at de har behov for sosial
hjelp. En stor del av innholdet bør be
traktes som allmenn-opplysning - stoff
som burde høre til våre allmenn
kunnskaper. Gjennomgåelse av Sosial
katalogen bør bli obligatorisk skolefag
i den 9-årige skolen!

Er så katalogens opplysninger til
fredsstillende? Gir katalogen korrekte

ARBEID OG UTDANNING
BARN OG UNGDOM
BOLIGER
DØDSFALL
ELDRE
ENSLIGE FORSØRGERE
FAMILIE
FUNKSJONSHEMMEDE
NARKOTIKA OG ALKOHOL
SYKDOM

og tilstrekkelige informasjoner for de
som er døve? Tunghørte?

For oss er dette viktige spørsmål.
Og vi kan glede oss over at katalogens
redaksjon på det nærmeste har godtatt
samtlige endringsforslag fra døveorga
nisasjonens side, innsendt da korrek
turen forelå. I all sin knapphet er in
formasjonen om døve/tunghørte blitt
så korrekt som vi vel aldri har sett
maken til i en trykksak fra våre sentral
myndigheter. At hørselssvekkede er
blitt hovedoppslagsordet, skal vi ikke
ta så tungt. Dette ordet forklares i pa
rentes med: (døve og tunghørte). Både
døve og tunghørte finnes som stikkord,
med henvisning til kapitlet om hørsels
svekkede. Det er greit nok.

Litt uvanlig virker det å finne de to
yrkesskolene for døve under kapitlet
attføring, benevnt som attførings-skoler,
sammen med Krokeide yrkesskole og
Huseby off. skole for blinde. Under
kapitlet hørselssvekkede (døve og tung-
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7
8
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hørte) er disse skolene ikke navngitt,
men bare nevnt i en sammenheng slik:
«Det finnes yrkesskoler, realskole,
gymnas og folkehøgskole for hørsels
svekkede.» Og så henvendes det til
skolekontoret eller skolepsykologisk
kontor.

(Det er kanskje litt tidlig at folkehøy
skolen allerede er kommet med, men vi
vet jo ikke når ny, revidert utgave av
Sosialkatalogen vil utkomme.)

Vi savner opplysning om mulighetene
for døve/tunghørte til å få tolk. For
håpentlig blir det i neste utgave tatt
med noen linjer om tolketjenesten. For
døve/tunghørte er det altfor mangel
fulle opplysninger om tekniske hjelpe
midler. I neste utgave bør det inntas et
avsnitt om dette, slik at døve/tunghørte
(som døveorganisasjonen ikke har kon
takt med) kan bli oppmerksom på de
spesielle tekniske hjelpemidlene som har
så vital betydning for mange: Vekke
klokke, dørklokke, babyalarm.

En temmelig grov feil finner vi under
avsnittet blinde/svaksynte, hvor konsu
lenten for døvblinde er plassert ved
Hjemmet for Døve på Nordstrand.
Det er nøyaktig ett år siden den ord
ningen opphørte. Døvblindekonsulen
ten har kontor hos Norges Blindefor
bund, Dybwadsgt. 2, Oslo 3.

Sosialkatalogen er en pen trykksak,
stoffet er godt ordnet, henvisningene
hit og dit er ikke så mange at de irri
terer, og den inneholder altså så mange
viktige opplysninger at den bør bli
allemanns-eie. Døveforeningene bør
sikre seg at alle medlemmene får kata
logen, jo før dess bedre. Den koster
ikke noe. Den fås gratis på trygdekon
torer, sosialkontorer, arbeidskontorer
m.v.

Anbefales på det beste!
Th. Sander.

2.900 legater
ti I sosiale formål
Sosialdepartementet:
vÅRE SOSIALE LEGATER

Universitetsforlaget 1969
392 sider. Kr. 75,-

Det er en tykk og fin bok, pent satt og
trykt på godt papir. Men så er altså
prisen blitt 75 kroner. Boken er bare
blitt for visse offentlige kontorer, på
samme måte som en rekke andre viktige
trykksaker. Hvordan brukes slike bøker
på disse kontorene?

I forordet heter det at det er første
gang departementet presenterer disse
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legatene samlet. Hele 2.900 legater er
det å finne i boken. Det er sosiale lega
ter, opprettet med tanke på å gi øko
nomisk støtte til forskjellige grupper av
mennesker som kommer i vanskelig
heter. (Men det finnes langt flere sosiale
legater enn de som er omtalt i denne
boken.)

Tidligere byråsjef Thor Paulsen gir
en oversikt over gjeldende vanlige be
stemmelser for legater og stiftelser, uten
at jeg for min del har funnet det jeg er
mest interessert i å vite - nemlig om
bestemmelser for kunngjøring av ledige
legatporsjoner og om kontroll med slike
ting.

Legatene er ordnet meget greit over
siktlig. Det er lett f. eks. for døve å
finne fram tii legater spesielt beregnet
på døve. Legater til fordel for blinde,
døve og vanføre er nemlig ordnet i en
egen gruppe.

Jeg skal her nevne de legatene hvor
de døve er nevnt:

Legater uten steds-begrensning
Bokhandler Halvard Aschehougs legat

for gamle, fattige og forkomne døve.
Henv. døvepresten i Oslo.

Instituttbestyrer Fredrik Balchens legat
for gamle, trengende døve. Til hjelp
for hederlige døve etter fylte 50 år,
når de p.g.a. alder eller sykdom ikke
lenger er selvhjulpne. Henv. Oslo
Døveforening.

Johs. Bergs legat for døve og blinde,
til hel eller delvis friplass for blinde
døve ved Hjemmet for Døve, Nord
strand. Henv. styret for Hjemmet for
Døve.

Inga Braae~låhaiinessens jegat iii hjelp
for videre-utdanning av unge døve og
tunghørte. Til videre immateriell ut
dannelse av særlig evnerike elever fra
AlIu skole. Henv. skolestyreren på
Alm.

Ing. I. F. Eckersberg og hustru Johanna
f.Lund's legat til fordel for blinde,
døvstumme og døve. Til under
støttelse av blinde, døvstumme og
vanføre som ikke er i institutt eller
nyter offentlig eller kommunal under
støttelse. Henv. Sosialdepartementet.

Emma og Carl Ellefsens legat til fordel
for døve. Til utdannelse av døve
for å bli selvhjulpne. De som er født
og oppholder seg i Oslo, er fortrinns
berettiget. Henv. Oslo Døveforening.

Dr. Jacob Heidenreich og hustrus legat.
Særlig til fordel for vanskeligstilte
mennesker, som døve, blinde, van
føre eller åndssvake, eller til friplass
for pasient ved vordende kommunal
øreklinikk i Oslo, og til stipendier for
øreleger. Henv. Kirke- og underv.
dept.

Frøken Ragnhild Larsens legat til for
del for Hjemmet for Døve. Til ube
midlede døves opphold på Hjemmet.
Fortrinnsberettiget er personer fra
Ullern sokn i V. Aker. Henv. døve
presten i Oslo.

Ingeniør Waldemar Ramm og hustru
Marie Ramm, født Paasche's legat
for døve. Til å understøtte de enkelte
døves selvhjelps-bestrebelser, for
trinnsvis i praktiske fag. Henv.
Norske Døves Landsforbund.

Varekrigs fond for døve og sterkt tung
hørte. Til videreutdanning for døve
og sterkt tunghørte. Til utdannelse av
spesialpersonale for opplæring og ut
dannelse av døve og sterkt tung
hørte. Henv. Helsedirektoratet.

Legat for sønnenfjellske Norge
Fondet til fremme av unge døves ut
dannelse i håndverk, landbruk og ma
nuelle ferdigheter. For elever fra døve
skolene i Sør-Norge. Henv. døvepres
ten.

Legat for Sunnmøre
Fhv. lærer Anton Kirkebøs legat til for

del for døve barn fra Sunnmøre.
Henv. skoledirektøren i Møre og
Romsdal.

Legat for Troms og Finnmark
Einar Gulbrandsons legat. Til beste for

døve i Troms og Finnmark til under
visning, anskaffelse av arbeidsred
skaper e. l. Henv. biskopen i Håloga
land.

Legater for Oslo
Gartner S. H. Cederholm og hustru

Dina Cederholms legat. Til bl. a.
trengende vanføre (blinde, stumme,
døve) i Aker, til deres utdannelse og
til å sette dem i stand til å skape seg et
selv-erverv. Henv. legatkontoret i
Oslo.

Johanna Mathea Glørgaards legat. Til
friplasser for tunghørte eller døve
trengende kvinner i Oslo på Hjemmet
for Døve, Nordstrand. Henv. råd
mannen for VII. avd.

Rittmester Jakob Grøttum og hustru
Kristine Grøttums legat. Til blinde,
døve og vanføre som har hjemstavns
rett i Oslo. Henv. adm. rådmann i
Oslo. .

Fru Sofie Angell Petersens legat for
døve. Til stipendier til trengende døve
som vil utdanne seg i praktisk ret
ning. Henv. Norske Døves Lands
forbund. (Obs.! Dette - ovenstående
legat - må være blitt feil-plassert
under Oslo.)

Erik O. Strangestads legat. Til under
støttelse av hederlige alderssvake og
eldre verdige døvstumme av begge
kjønn (over 50 år). Henv. Oslo Døve
forening.

Legat for Eidsvoll
Ellen og Hans Olsen Steneruds legat.

Til hjelp for verdige trengende døve
eller blinde i Hjera krets. Henv. sok
nepresten i Eidsvoll.

Legat for Lillehammer
O. K. Lundegårds legat. For trengende
døve, fortrinnsvis fra Hamar døveskole

eller sådanne som er hjemmehørende
i Fåberg. Henv. soknepresten i Få
berg.

Legat for Hedrum
Nils E. Amundrøds legat. Til blinde og

døve i Hedrum. Henv. Hedrum for
mannskap.

Legat for Sem
Johan og Rikke Røslands legat for

døve, blinde, vanføre. Til under
støttelse av verdige trengende døve,
blinde eller vanføre bosittende i Sem
og Slagen. Henv. soknepresten i
Sem.

Legat for Bamble
Sokneprest Berner og hustrus legat.

For voksne vanføre, blinde, døve eller
åndssvake som er hjemmehørende i
Langesund og er trengende, men ikke
har sosialhjelp til livsopphold og som
lever et aktverdig liv. Henv.?

Legat for Eigersund
Oluf Løwolds legat. Til verdige treng

ende i Egersund, som ikke har sosial-
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13.01 lø: Juletrefest Håndverkernes hus.
27.01 lø: Medlemsmøte.
17.02 lø: Havstad-aften.
03.03 lø: Arsmøte.

Rett til forandringer forbeholdes.

20.12 on: Ungdomsgruppa.
21.12 to: Døveforeningen.
29.12 fr: Barnejuletrefest.
31.12 sø: Døveforeningen arr. nyttårsfest.
06.01 lø: Døveforeningen har juletrefest for

voksne.

HYGGETREFF
for døve uføre- og folkepensjonister, i Sven
Brunsgt. 7, Oslo 1, kl. 12.00-15.00 følgende
dager:

20. desember.

D.RAMMEN.·.. ;) ..
31.12 sø: Døveforeningen/Ungdomsklubben

har felles nyttårsfest for medlemmer.
04.01 to: Døveforeningen.
07.01 sø: Døveforeningen har juletrefest.
09.02 fr: Døveforeningen har årsmøte.

. VESTFOLD· ... \
29.12 fr.: Juletrefest.

Ca. 100 frammøtte
var det til Vestfold Døveforenings siste
samvær før juletrefesten, 26.11 i Sandefjord.
Ja, dette møtet ble litt aven overraskelse
for oss. Først fikk vi en redegjørelse fra
sjefen for velferdssentralen, som gjerne ville
ha oss som medlemmer. Filmen han viste
fortalte om hyggelige turer og mange gode
fordeler som fotpleie, hårpleie osv.

En av foreningens jubilanter beredte oss
den store overraskelsen: Det ble spandert
nydelig bevertning på oss alle. Først skårne
smørbrød, dernest fikk vi kransekake og til
slutt 3 bløtkaker. Jubilanten fortjente den
blomsterbuketten som ble overrakt som
takk for bevertningen. Det var sikkert over
100 til stede. Det hadde vært stor aktivitet
fra styrets side for å samle flest mulig av
medlemmene. De ble hentet både fra Tjøme,
Tønsberg og Larvik med foreningens bil.
Medlemmene av vår forening bor lo s.å
spredt omkring i fylket, men de er flinke til
å samles når vi har møter.

Vi hadde også utlodning med mange gode
gevinster, så det kom inn en god slump
penger. Vi benyttet hele 3 rom, med pent
dukede bord, det var blomster på bordene,
og vi hadde det riktig trivelig. Sjefen fikk en
nydelig blomsterbukett som takk for sam
været.

Bergliot Marthinsen.

TELEMARK
DØVEFORENI NGEN
06.01 lø: Nyttårsfest kl. 18.00 på Hotel Vie,

Porsgrunn.
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22.12 fr: Kosesamvær etter julehandelen.
(God jul!)

;, STAVANG.eR,":''''
07.01 sø: Døveforeningen har juletrefest for

barn og voksne.

GUDSTJENESTER I STAVANGER
24.12 julaften: Høytidsgudstjeneste kl. 16.00

ved sokneprest Haraldseide. \
07.01 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 ved døve

prest Hovland. Nattverd.
21.01 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 ved døve

prest Hammer.

HAUGESUN,D ·'0·
" l 'j _l_~') =-l ....4

MINIATYRSKYTING
Haugesund Døveforening arrangerte mi
niatyrskyting i Haraldhallen i Haugesund
28.10. Det gledet oss at det kom hele 9 del
takere fra Stavanger, slik at det ble i alt
13 deltakere. Vi måtte deles opp i 3 puljer
før trekningen. Formannen i Haugesund
Skytterlag, Audvin Frønsdal, ledet stevnet,
og han hadde skaffet både skivene og ge
værene. Det ble skutt 5 prøveskudd, der
etter 30 skudd i ligg, kne Ol( stå. Resultatet
ble en klar seier til Gaute Stangeland.
1. Gaute Stangeland, Stavanger 231
2. Bjørn Jerstad, Stavanger 224
3. Peder Sol haug, Haul(esund 215
4. Gunvald Gjedrem, Stavanger 198
5. Arnulf Pedersen, Stavanger 194
6. J. E. Knutsen, Haugesund 190
7. Magnus Teigen, Stavanger 185
8. Jørgen Klovning, Stavanger 182
9. Andreas Kallevik, Haugesund 171

10. Sverre Erikson, Stavanger 161
11. Svein Grødem, Stavanger 151
12. Knut Løvsletten, Haugesund 135
13. Jan Ståle, Stavanger ..........•.. 124

Etter konkurransen takket vi skytter
lagets formann for hjelpen. Han ønsket oss
velkommen igjen. Han var også glad over at
3 døve hadde meldt seg inn i skytterlaget
som medlemmer. De vil få mer trening og
konkurranse på skytebanen (300 og 100 m).
To av de døve skal snart få skarpskytter
geværer til utendørs bruk.

Ved samværet på Haugaland Hotell ble det
servert betasuppe, deretter kaffe. Andreas
Kallevik leste opp resultatene og delte ut
pokaler til de tre beste. Han håpet å kunne
arrangere nytt stevne i skyting i mars/
april i Haugesund. Arnulf Pedersen takket
for arrangementet og serveringen. Han
ønsket på gjensyn til konkurranse i Stavan
ger 25.11.

A. K.

PENGER TIL AL pA JULEMØTE
Det var meget godt frammøte til Døves og
Blindes Kvinneforenings julemøte 28.11 i
vanførehuset i Haugesund, også av døve.
Formannen i kvinneforeningen, fru West
bye, ønsket velkommen, spesielt forbunds
sekretær AI bert Breiteig. Først var det
pianomusikk av klokkeren. Så fikk vi kaffe og
rundstykker. Det var loddsalg. Forbunds
sekretær Breiteig holdt foredrag om AI.

Han fortalte først om skoletil budene vi har
for døve i landet, og han konkluderte med
at det er stort behov for å gi de døve flere
muligheter til å lære mer. Derfor har
Norske Døves Landsforbund bestemt seg
for å reise folkehøyskole/kurssenter for
døve. Han fortalte også om «Aksjon AI»,
og i denne forbindelse nevnte han at Hauge
sund Døveforening leder overlegent i denne
innsamlings-aksjonen. Alle på møtet klappet
voldsomt for foreningen vår.

Så var det trekning av gevinstene. Klok
keren holdt en andakt, tolket for oss døve
av Breiteig. Formannen takket Breiteig og
klokkeren og takket de andre for fram
møtet.

Vi døve ble sittende igjen etter at de
andre hadde gått hjem. Vi snakket med
Breiteig om forskjellige ting. Vår forenings
aksjonsleder for AI, John E. Knutsen, kunne
overrekke Breiteig en pose med 500 kroner
til AI.

Vi beklager at det er så synd på typo
grafene som får nye problemer med baro
metret igjen, fordi det nå blir fullt med
dobbelt barometersøyle for Haugesund
Døveforening i «Aksjon AI» i Døves Tids
skrift. Men vi synes det er viktig at det
kommer inn mange penger til AI.

Det var et meget hyggelig julemøte.
A. K.

BERGEN .
17.12 sø: Adventfest på Døves Aldershjem

kl. 16.30.
19.12 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Dameklubben har julebord for sine med
lemmer'i foreningslokalet.

21.12 to: Opplysningskomiteen arrangerer
julebord for alle.

26.12 (2. juledag): Foreningen åpen. Idretts
klu bben har styremøte kl. 18 på styre
rommet.

28.12 to: Barne-juletrefest kl. 17 i forenin
gen.
Fra kl. 19 er lokalet åpent for andre.

05.01 fr: Døves Misjonsforening har julekos
hos fru Hammer.

GUDSTJENESTENE I BERGEN
Julaften kl. 14.30 og kl. 16.00.
Juledag kl. 13.15.
Nyttårsaften kl. 16.00.
14. jan uar kl. 11.00.

Jeg minner også om advents-festen på
Døves aldershjem søndag 17. desember kl.
16.30. Ragnvald Hammer.

10 ARS FEST I UNGDOMSKLUBBEN
Lørdag 25. nov. holdt Døves Ungdomsklubb
sin 10 års fest i Døves Hus, med middag i
3. etasje. 65 personer fant veien til middags
bordet. Formannen, Gunnar Hansen, ønsket
velkommen til bords. Marta Sander var
toastmaster. Det ble servert suppe, reins
dyrstek og mineralvann. Toralf Ringsø holdt
en fin tale om stiftelsen av klubben og det
arbeidet som var blitt utført opp gjennom
årene. Han avsi uttet med et: Lenge leve
ungdomsklubben! Døveforeningens formann,
Guttorm Karlsen, sa i sin tale at mange
hadde vært i tvil om ungdomsklubbens
leve-dyktighet. Men det hadde vist seg at
klubben hadde klart seg godt. Han overrakte



et tinnfat med inskripsjon fra ·foreningen.'
Bridgeklubbens formann overrakte på
vegne av Idrettsklubben, sjakklubben og
bridgeklubben en gavesjekk på 300 kroner.
Dameklubbens formann, Berit Bjørø, over
rakte to LP-plater. Toralf Ringsø hilste fra
Norske Døves Landsforbund. Til slutt fikk
klubben en gavesjekk på 250 kroner fra
Døves Glede.

Da isen kom, viste det seg at den var altfor
hard. Det var ikke mulig å få skåret den
opp. Vi tok den derfor med oss ned i
salen. Der ble det servert kaffe og kaker,
og senere også isen, på etterskott. Her
kom det flere deltakere, slik at vi i alt ble
82 personer. Det ble vist folkedans, rein
lender for lag, og pardans. Senere var det
også oppvisning i selskapsdans. Også publi
kum fikk rik anledning til å danse, og festen
fortsatte til over midnatt. Alle var sikkert
godt fornøyd med festen. Her skal rettes en
spesiell takk til de 5 damene fra dameklub
ben, som var så snille å hjelpe med maten.

Ref·

Skien:

Lørdag 30.12 kl 18.00 for døve i
Porsgrunn/Skien og omegn. Frelses
armeens lokale i Skien, Prinsessega
ten 9.

Sandefjord:

Torsdag 4. januar kl. 19.00 for døve i
Larvik/Sandefjord og omegn. Frelses
armeens lokale i Sandefjord, Landstads
gt. 10.

Jevnaker:

Tirsdag 9. januar for elevene på Alm
skole for døve og tunghørte.

Tønsberg:

Torsdag Il. januar kl. 18.30 for døve i
Tønsberg og omegn og fra Hjemmet for
Døve, Andebu. Frelsesarmeens lokale i
Tønsberg, Formannsveien 2.

Holmestrand:

Fredag 12. januar kl. 18.00 tor døve i
Holmestrand og omegI1, og fra Holme
strand døveskole. Bedehuset. Holme
strand.

På festene vil det bli god servering og
underholdning. Alle er hjertelig vel
kommen. Johanne Holdhus,

distr.leder.

~ ·TRONDHEIM.\·:
20.12 on: Døveforeningen. Siste dag før jul
05.01 fr: Barnejuletrefest.
07.01 sø: Døveforeningen.
10.01 on: Ungdomsklubben.
12.01 fr: Døveforeningen.
13.01 lø: Døveforeningens årsfest. Tid og

sted kunngjøres senere.
14.01 sø: Døveforeningen.
17.01 on: D.I.L. Medlemsmøte. Egen ser-

vering.
19.01 fr: Dameforeningen.
21.01 sø: Døveforeningen.
24.01 on: Ungdomsklu bben.
26.01 fr: Døveforeningen.
27.01 lø: Ungdomsklubben. Arsmøte.
28.01 sø: Døveforeningen.
31.01 on: Døveforeningen.
Rett til forandring i programmet forbe
holdes.

GUDSTJENESTER I TRONDHEIM
Julaften kl. 15.00: Familiegudstjeneste.
1. juledag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
1. nyttårsdag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.

I ND U STRI PORTER

RU LLEPORTER
i flere varianter: Med rulleteppe av varmgalvaniserte stål~

lameller, aluminium-lameller, PVC lameller i forskjellige
farger. Også i transparent. Gitterporter (som rulleport)

ØSTRE DISTRIKT

Kaptein Johanne Holdhus.

I FRELSESARMEE~ lIllIllOOl

Arbeidet blant døve og blinde.

REISERUTER

mø

HEISEPORTER

Julens fester

I østre distrikt holdes disse juletrefester
for døve og deres barn:

Drammen:

Torsdag 28.12 kl. 18.30 for døve i
Drammen og omegn. Frelsesarmeens
lokale i Drammen, Thornegaten 2.

Leddete heiseporter i aluminium.

Gitterporter som skyveport.
Leddete skyveporter i stål og aluminium.
Samtlige porttyper med forskjellige betjeningsmuligheter.

For pris og nærmere opplysninger:

Beida'r Petersen fI.s
MEK. INDUSTRI - 5032 MINDE PR. BERGEN

TELEFON (05) 29 72 83 - 298622
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AURSKOG-HØLAND
KOMMUNE

1930 AURSKOG

A.s Westad Armaturfabrik
Tlf. 8561 51 - 3360 Geithus

RASKEl.,ADD AVFALLSFORBRENNERE

Forskjellige størrelser

Lavangen Jern- & Metallindustri
9465 Tennevoll

Tlf. Sjøvegan 5006

ØSTFOLD SLAKTERI
Sentralslakteriet

Hovedkontor: 1701 SARPSBORG

Bærum Optiske Forretning
EGED.IUS & SCHOU

Drammensv. 601 - Vis a vis Rådhuset. Sandvika
Tlf. 540636 - Filial Stabekkhuset. Tlf. 533238

Briller - Kikkerter - Luper
Batterier til høreapparater

RAUFOSS
AMMUNISJONSFABRIKKER

Sivilingeniør

Gunnar Thesen
Fjordgt. 15

7000 TRONDHEIM - Tlf. 21 640

Alt i Såkorn, Eng- og Beitefrø,
Rotvekstfrø, Hagefrø

Statskontrollert og alm. vare kjøper De trygt og fordel
aktig fra oss. - En gross og en detail

Norsk Frøforsyning A.s
Hamar Telefon .24 024

Shell - Stasjonen
Tlf. 71 21 92 - Strømmen

Arne Grønbeck
Mek. Verksted -1473 SKARER

Tlf. 701683

TRONDHEIM MØRTE.LVERK AfS
TRONDHEIM

ORMEN LANGES VEI 9
Sentral bord 29 673

HEIMDAL BETONGSTASJON
Telefoner: 46846 - 46 847

TRØNDELAG SANDLAGER AfS
Sentralbord 29673



Norges Døve-Idrettsforbund:
Fung. formann: Oskar Nilsen, Vetlandsveien 67 a, Oslo 6

Redaktør: .Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

~J~SfN_~
En god jul og et godt nytt år
ønskes alle våre lag og forbindel
ser landet over.

Norges Døve-Idrettsforbund:
Oskar Nilsen
Finn Johansen
Anders Haukedalen
Nils Bjørø
Arnulf Pedersen
Torfinn Trondsen
Bjørn Bekkevold

GOD JULI
Da dette nummer av «Døves Tidsskrift»
blir julenummer og det siste i året 1972,
vil jeg benytte anledningen til å sende
mine mange venner og kjente landet
over en liten julehilsen, en hilsen som
også omfatter alle de jeg gjennom idret
ten har lært å kjenne også i utlandet og
som leser dette bladet!

Samtidig vil jeg takke alle referenter
og medarbeidere for all støtte i året som
nå snart ebber ut, takke alle de aktive
og ledere for alle hyggelige stunder på
banen, i bakken og i løypa! Det har
vært givende og gode stunder som for
alltid vil være risset inn i hukommelsen
og som man kan ta fram i stille stunder
og glede seg med!

Forbunds-Nytt
Arbeidsutvalgsmøte 18. november 1972:
Møtet ble holdt i Døves hus, Oslo.
Til stede: Oskar Nilsen, Finn Johansen
og Anders Haukedalen. En behandlet
bl. a. følgende saker:

D.M. i fri-idrett 1973
Stavanger Døves Idrettsforening med
deler i skriv av 13. nov. 1972 at foren
ingen har vedtatt at dette døvemester
skap skal avholdes i slutten av juni
1973.

Vedtak: Da den endelige anmeldelse
til Malmø-lekene er satt til 15. juni, må
D.M. i fri-idrett avholdes over dagene
8.-9. juni da det også gjelder som ut
takning til Malmø-lekene.

D.M. på ski 1973
Arrangøren av D.M. på ski 1973,
Døves I.L., Trondheim, opplyser i skriv

Jeg vil først og fremst ønske at hver
og en av dere må få en god jul sammen
med familien. Julen er jo først og fremst
en hjemmenes fest. En fest i fordragelig
hetens ånd, hvor alle er opptatt av det
ene, å vise hverandre godhet, gi hver
andre gaver og hjelpe hverandre!

Jeg tror julen har litt å lære oss der.
Tenk om vi kunne få litt av julestem
ningen og fordragelighetens ånd inn i
lagsarbeidet! At vi også i lagene' viser
hverandre vennlighet og hjelper hver
andre. Gir det vi evner til beste for felles
sak! Ja, slike tanker trenger seg fram
nå da julen nærmer seg.

Til slutt et inderlig ønske til hver av
dere om en velsignet god og fredelig
jul! Red.

av 27. oktober at laget har henlagt
D.M. på ski til dagene 9.-11. februar,
men at denne dato kan flyttes en uke
fram eller tilbake.

Vedtak: Da Døves Sportsklubb har
utsendt innbydelser til et større inter
nasjonalt håndballstevne som skal hol
des den 10. februar, var arb.utv. enig
om at D M. på ski kan holdes over
dagene 16.-17. februar.

D.M. på skøyter 1973
Hamar D.I.L. opplyser i skriv av 14.
november 1972 at det ble vedtatt på et
styremøte i laget den 19. oktober 1972
at laget skal avholde D.M. på skøyter
en gang i februar. Men laget kan ikke
se at det er vedtatt av forbundet at det
skal avholdes D.M. på skøyter i 1973,
derfor vil laget isteden avholde et na-
sjonalt stevne. .

Vedtak: Saka tas opp 'på forbunds
styremøte den 25. november.

Fri-idrettsserien 1972
Serien er kontrollert, og noen mindre
feil rettet. Resultatet er at Hamar D.I.L.
er blitt seriemester også for 1972 og får
dermed sin annen aksje i vandrepo
kalen.
1. Hamar Døves Idrettslag 12.411
2. Trondheim D.I.L. 11.984
3. Døves Sportsklubb, Oslo 9.053
4. Døves Idrettsklubb, Bergen. 8.527
5. Hellas-Døve, Drammen 3.852

Tre-landskamp på ski 1973
Sveriges Døvas IdrottsfOrbund forespør
i skriv av 20. oktober 1972 om Norge
vil være med i tre-landskamp på ski,
som vil bli avholdt en gang i mars 1973.

Vedtak: Norge deltar i denne lands
kamp.

Sekr.

Fri-idrettsserien 1972
Hamar Døves I. L. for
svarte sitt seriemesterskap

Fri-idrettsserien 1972 er nå avsluttet,
og vi må si det har vært spennende kamp
mellom Hamar og Trondheim. Etter
at Trondheim også i år ledet overlegent
hele sommeren igjennom, kom Hamar
som et skudd de siste tre ukene før
fristens utløp 10. oktober og passerte
Trondheim, etter at Magnor Rosland
kom med i bildet de siste to uker og

·kunne avslutte med seriemesterskap
427 poeng foran trønderne, mens Oslo
som i fjor lå på en fin 2. plass, i år har
vært helt under båten og ligger nesten
2000 poeng etter trønderne. Etter Oslo
på 3. plass kommer Bergen som nr. 4,
og heller ikke det er noe å rope hurra
for. Man skulle tro at bergenserne som
har yrkesskolen for gutter og således
fin tilgang på ungdom, ville vært våken
for den fordel de har, framfor de andre
lag, men der, som i Oslo, er det fot
ballen som ødelegger de beste fri-
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En riktig god jul og et godt nytt
år ønsker vi alle venner og
kjente!
Sportsredaktør Finn Johansen
ml/rue.

idrettsemner. Det er synd, men idrett
er en frivillig sak, og det står opp til
enhver å velge den idrett man har lyst
på. Om det lønner seg i det lange løp
å ofre fri-idretten på fotballens alter,
er en annen sak. Det er lagene som her
bærer det fulle ansvar.

Igjen er det Olaf Garberg som har
oppnådd det beste resultat, og hans nye
verdensrekord i slegge på 56,96 ga hele
897 poeng, mens Rosland med sin
gode tid på 3000 meter hinder 9.56,4
fikk 749 poeng. Reidar Brenden viste
på sin 3000 m flatt at han ennå har mye
å gi hvis han klipper ut fotball og hånd
ball. Tiden 9.09,0 og 727 poeng i hans
eneste konkurranse viser at han ennå
kan hevde seg blant de beste. Ellers er
det gått elendig i fri-idrett for Oslo i
jubileumsåret, idet neste mann på listen
ikke engang nådde opp til 600 poeng.
Også i Drammen og Stavanger er det
dårlig stillet med aktiv fri-idrett når vi
ser bort fra Bjarne Gunnerud og Mag
nor Rosland, som jo hører hjemme i
Rogaland.

Men intet av det som foran er nevnt
skal redusere Hamars fine bedrift ved å
vinne sitt 2. seriemesterskap på rad,
og vi kan bare innrømme at deL beste
laget vant og gratulere Hamar med et
fortjent seriemesterskap! Red.

SLUTTSTILLI NGEN
1. Hamar

1. Magnor Rosland, 3000 m hinder
9.09,0 749

2. Magnor Rosland, 1500 m 4.12,0 . 719
3. Magnor Rosland, 3000 m 9.17,8 . 696
4. Tormod Bjerke, 400 m 52,8 . . . .. 687
5. Magnor Rosland, 800 m 2.04,0 .. 681
6. Magnor Rosland, 5.000 m 16.26,1 666
7. Magnor Rosland, 10.000 m 35.04,0 649
8. Tormod Bjerke, 200 m 24,2 ..... 626
9. Alfred Vangen, 1000 m 2.47,7. . .. 608

10. Johnny Olsen, 400 m hekk 1.03,7 606
11. Tormod Bjerke, høyde ult. 1.50. 603
12. Tormod Bjerke, 100 m 11,9..... 601
13. Johnny Olsen, 800 m 2.09,4 ..... 598
14. Alfred Vangen, 800 m 2.09,4. . . .. 598
15. Tormod Bjerke, lengde u/to 2,94. 561
16. Johnny Olsen, diskos 33.95 ..... 561
17. Tormod Bjerke, stav 3,10 . . . . . .. 558
18. Alfred Vangen, 10.000 m 37.07,5. 553
19. Johnny Olsen, 10.000 r'n 37.14,5 . 548.
20. Johnny Olsen, 3000 m 10.05,8 ... 543

12.411
2. Trondheim

1. Olaf Garberg, slegge 56,96 897
2. Olaf Garberg, kule 12,89 658
3. Olaf Garberg, diskos 38,56 657
4. Walter Pedersen, tresteg 12,69 . 643
5. Walter Pedersen, 800 m 2.08,8 .. 607
6. Walter Pedersen, 1000 m 2.48,5. 599
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7. Ola Sande, 10.000 m 36.28,6 .... 582
7. Walter Pedersen, 1500 m 4.31,1. 582
9. Walter Pedersen, 400 m 55,6 ... 580

10. Bjørn Myran, 2 eng. mil 10.41,2 . 579
11. Ola Sande, 2 eng. mil 10.43,2 ... 573
11. Walter Pedersen, 400 m hekk 1.05,1 573
13. Ola Sande, 2000 m 6.21,6 565
14. Bjørn Myran, 2000 m 6.21,7 . . . .. 564
15. Bjørn Myran, 5000 m 17.26,4 562
16. Ola Sande, 5000 m 17.28,3 558
17. Bjørn Myran, 3000 m 10.02,0 . . .. 554
18. Ola Sande, 1 eng. mil 4.57,1 553
19. Ola Sande, 3000 m, 10.03,4 550
20. Tor Lasse Thoresen, tresteg 11,82 548

11.984
3. Oslo
1. R. Brenden, 3000 m 9.09,0 .. . . .. 727
2. P. Chr. Larsen, lengde ult. 2,97 . 579
3. T. Christiansen, 400 m 56.4 .. . .. 552
4. T. Hammerborg, lengde ult. 2,92 549
5. P. Chr. Larsen, høyde ult. 1,43 .. 517
6. G. Kvitvær, høyde ult. 1,43 . . . .. 517
7. G. Kvitvær, lengde 5,60 514
8. Aage Melbye, 800 m 2.16,1 503
9. P. Chr. Larsen, 100 m 12,4 501

10. Trond Wilhelmsen, lengde ult. 2,77 457
11. Aage Melbye, 1500 m 4.52,0 .... 453
12. Gunnar Kvitvær, lengde ult. 2,75 445
13. Tor Hammerborg, høyde u/t.1,37 442
14. Viktor Olsen, lengde ult. 2,65 .. 383
15. TrondWilhelmsen,høydeu/t.1.31 366
16. Vidar Gran, lengde ult. 2,59 .... 345
17. Kai Bendixen, lengde u/to 2,57 .. 333
18. Aage Melbye, 400 m 1.03,6 ..... 326
19. Rolf Johansen, lengde u/to 2,52 .. 301
20. Aage Melbye, 100 m 13,9 243

9.053
4. Bergen

1. Kjell O. Olsen, 400 m 54,9 607
2. Kjell O. Olsen, 800 m 2.09,2 601
3. Kjell O. Olsen, 1500 m 4.36,7 545
4. Svein Tømmerbakke, spyd 43,12. 537
5. Svein Tømmerbakke, diskos 31,67 511
6. Svein Tømmerbakke, kule 10,39.. 489
7. Arne Løvik, kule 10,22 476
8. Karsten Ramsvik, 800 m 2.18,2 .. 475
9. Ketil Kvitvær, lengde ult. 2,78... 463

10. Asle Karlsen, høyde ult. 1,37 '.. 442
11. Hans E. Tofte, lengde ult. 2,73... 433
12. Jon Stokvik, lengde u/to 2,70 .... 414
13. Svein Tømmerbakke, høyde u/t.1 ,34404
14. Arne Nesse, lengde u/to 2,59 .... 345
15. Ottar Smørholm, 800 m 2.29,4 .. 341
16. Aslak Hansen, lengde u/to 2.51 .. 295
17. Godthard Langeland, lengde u/to

2,50 289
18. Ottar Smørholm, lengde u/to 2,50 289
19. Asle Karlsen, lengde ult. 2,50. . .. 289
20. Karsten Ramsvik, lengde ult. 2,49 282

8.527
S. Hellas-Døve
1. Bjarne Gunnerud, høyde 1,81 .... 689
2. Bjarne Gunnerud, høyde ult. 1,55 663
3. Bjarne Gunnerud, lengde ult. 3,01 603
4. Geir Jensen, lengde u/to 2',77 457
5. Geir Jensen, høyde u/to 1,35 417
6. Bjarne Gunnerud, kule 8,79 369
7. Magne Gaustad, høyde ult. 1,30. .. 353
8. Magne Gaustad, lengde ult. 2,52 .. 301

3.852
6. Stavanger
1. Gaute Stangeland, lengde u/to 2,82 488

STILIG Bo-ARS JUBILE.UM
I DØ VES SPORTSKLUBB

Som seg hør og bør, ble Oslo Døves
Sportsklubbs 80 års jubileum feiret med
en stilig bankett på K.N.A. Ca. 180
gjester ble mottatt av vertskapet Ruth
Salomonsen, Kåre Arnesen og Oskar
Nilsen. Det ble servert et glass sherry
før man gikk til bords.

Blant de innbudte så man Odd Hopp
fra Oslo Idrettskrets, pastor Vogt
Svendsen (som fungerte som tolk),
Bjørg Braathen fra Oslo Døveforening,
Hans Lie fra Bergen Døves IX., Rolf
Hansen fra Hellas-Døve, Johnny Olsen
fra Hamar Døves I.L. og Einar Wal
bækken fra Oslo Døves Skytterlag.

Festkomiteens formann, Ruth Salo
monse~apnet med en varm velkomst
tale. Deretter ble man servert oksehale
suppe, svinefile m/f1øtesaus, cham
pignon og ris. Maten smakte fortreffelig,
men jeg tror jeg har mange med meg når
jeg sier det ble lite av dette når det
kun ble servert 1 gang og man fikk ris
i stedet for poteter. Vi skal nå ikke
glemme dyrtiden og momsen idag, som
nok her får ta skylden.

Under middagen berettet Ruth Sa
lomonsen om klubbens historie fra
1892 frem til 1972 og nevnte bl. a. at
det var en spesiell glede for klubben at
formannen i Oslo Idrettskrets, Odd
Hopp, hadde avsett tid til å være med å
feire dette jubileum, samt alle de mange
representanter for de forskjellige døve
idrettslag fra alle deler av landet. Alle
er dere med å bidra til en spesiell høy
tidelig feststemning ved jubileet vårt,
sa Ruth Salomonsen, som håpet alle
ville få en riktig hyggelig aften med
gode minner fra jubileumsfesten. Det
betyr meget for oss å kunne komme
sammen til fest med andre skjebnefeller,
for på en fest blir isolasjonen brutt, sa
hun.

Deretter fulgte taler og gavedryss i
rik flom. Dog skal alle representantene
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Idrett og ernæring
belyst i ny bok
Forbedringen av prestasjonen innen
mange idrettsgrener er på enkelte fel
ter allerede drevet så langt at det er
blitt nødvendig å basere videre frem
skritt på nye prinsipper, både i trening
og under selve utøvelsen av sporten.
I tillegg til det rent tekniske, det kon
disjonsmessige og det å utvikle mus
kelstyrke, kan det gjøres en hel del for
å øke effektiviteten av kroppsmaski
neriet på en slik måte at resultatene
blir bedre. Og dette kan bare oppnås
ved et intimt samarbeid mellom ut
øveren, treneren og forskeren. Et slikt
samarbeid med forskning og viten
skapelig analyse av de faktorer som
har betydning for en forbedring av
resultatene kommer til å bli tvingende
nødvendig for fremskritt innen mange
idrettsgrener, skriver professor, dr. med.
Kåre Rodahl i en liten bok om idretts
kost, som nå er utgitt av Norges Fri
idrettsforbund.

særlig var stor diskusjon om fotball
avdelingen fortsatt skal spille serie
kamper i 1973. Til slutt ble saken av
gjort ved avstemning, og som resulterte
i at det med 17 mot 5 stemmer ble
fattet vedtak om at fotballgruppa også
i kommende år skal spille seriekamper.

Man gikk så over til valgene, og re
sultatet av valgkomiteens arbeid ble
følgende:
Formann: Johannes Samuelsen
Nestformann: Kjell Håland
Sekretær: Nils Bjørø
Kasserer: Harry Stene

.Styremedlem: Arne Nesse
I. varamann: Gunnar Hansen, 2. va

ramann Helge Kjølleberg.
Revisor: Asle Karlsen, varamann

Lars Herland.
Oppmann for skoleidrett: Pål Kjellid,

varamann: Gunnar Hansen.
Oppmann for ski: Hans Lie.
Oppmann for fotball: Tas ut senere.
Representanter til forbundstinget 1973:

Johannes Samuelsen, Helge Kjølle
berg og Gunnar Hansen.

Hytteavdelingen : Ingrid Storedale,
Hans Lie, Erna Stene og Kjell Hå
land.

Referent til Døves Tidsskrift: Arne
Nesse.

Fotoalbumet: Svein Tømmerbakke.
Valgkomite: Terje Karlsen, Gothard

Langeland, Erna Stene.
Arne Nesse, referent.

Karin Jensen.

BIKGIN

Bergen Døves Idrettsklubb holdt års
møte i foreningens lokale lørdag den
18. november kl. 11.00 med bra tilslut
ting, idet 25 av klubbens medlemmer var
til stede på årsmøtet. Årsmøtet ble
åpnet ved at formannen Johannes Sa
muelsen ønsket medlemmene velkom
men og erklærte møtet for åpnet.

Årsberetningen ble opplest og vedtatt
etter en lang diskusjon om de forskjel
lige punkter i beretningen.

Regnskapet viste at det i år var større
utgifter enn fjorårets, men ellers var det
et godt regnskap, som også ble vedtatt.

Man tok så en kaffepause før man
tok fatt på innkomne forslag hvor det

ARSMØTE I BERGEN

P.s.
Ruth Salomonsen har bedt meg re

ferere fra festen, og selv om dette egent
lig ikke var min oppgave, gjør jeg dette
med glede for sportsklubben. D.S.

Johannes Samuelsen gjenvalgt til
formann

I kaffepausen ble det vist folkedans
av Oslo Døves Ungdomsklubb, som
ble velfortjent hyllet. Men hadde det
ikke gjort seg bedre med opptreden på
den flombelyste scenen montro ? Slik
som de danset på gulvet, ble det ikke
det riktige suset, og mange av gjestene
virket uinteresserte, hva det nå enn
kom av. Jeg ble spurt om kulturdans
hører hjemme på en jubileumsfest?
Festen fortsatte til langt ut i de sene
timer, med dans til et orkester. Mu
sikken var ikke den beste, ble det meg
fortalt, kakskje den ikke var egnet for
oss døve?

Til slutt en varm takk til festkomiteen
for den stilige festbankett, som nå er
gått over i historien.

Collet. b
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og innbudte ha sin velfortjente ros for
sine velsignede «kort-og-godt taler»
som gjorde at man kunne gå fra bordet
3 timer etterpå. Første taler var Odd
Hopp, som understreket at en festtale
skal være kort. Han roste Sportsklubben
for innsatsen gjennom de 80 år den har
bestått. Han hilste fra Oslo idrettslag og
fortalte at Oslo har 400 lag med til
sammen 200.000 medlemmer. Han talte
varmt for den bevegelse idretten er,
og overrakte så en bolle, som var full
av gode ønsker.

Vogt-Svendsen talte humoristisk
varmt om dagens samfunn, de ensomt
boende døve osv. og overrakte en pen
gegave.

Sportsklubbens formann, Jarle Lid,
hyllet 60 års jubilanten Ola Landås for
langt og trofast medlemskap og over
rakte blomster til det populære æres
medlem. Det var videre blomsterdryss
til de avholdte medlemmer av klubben
for deres arbeid for hytta. Disse var:
Ruth Salomonsen, den drivende kraft
for å skaffe hytta elektrisk lys, samt til
Elisabeth og Gunnar Løvskeid og
Betsy og Kåre Arnesen, som alle fikk
en varm hyllest.

Dessuten var det gavedryss fra re
presentanter for følgende lag: Først
hilste formannen i Norges Døve
Idrettsforbund, Oskar Nilsen, fra for
bundet med de beste ønsker for jubi
lanten og overrakte 2 vandr.epokaler.
Einar Walbækken hilste fra Døves
Skytterlag, Rolf Hansen overrakte en
tinnvase fra Hellas-Døve, Hans Lie
kom med krus fra Bergen Døves I.K.
En pengegave ble overrakt fra Oslo
Døveforening ved Bjørg Braathen. Fra
Hamar Døves I.L. ved Johnny Olsen,
fra Trondheim v/Vogt-Svendsen. Blom
sterhilsen fra Oslos ordfører Brynjulf
Bull og Stavanger Døves Idrettsforen
ing. Telegram fra Norske Døves Lands
forbund. Arne Nyberg, som hadde teg
net festplakaten 1892-1972, fikk ros for
sitt arbeid, en plakat som vil bli tatt
vare på som minne. Til slutt takket
Vogt-Svendsen for maten.
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Fotballserien for spesialskoler
i Østlandsområdet avsluttet

Boken er den første som tar opp for
holdet mellom ernæring og idrett, og
den er stilt til rådighet for norsk
idrett av landbruket. Idrettsutøvere
både på amatør- og eliteplanet vil ha
glede av den. Men den burde inn i
grunnskolens pensum, de opplysninger
og den lærdom den gir skulle interes
sere alle. Vi trekker rundt med en
kropp som kanskje ikke aspirerer til
olympiadeltagelse, men som ikke burde
se idrettsmerket i bronse som uopp
nåelig. Prestasjonsevnen avhenger nem
lig ikke bare av et riktig oppsatt
treningsprogram. Det beror også på
riktig ernæring. Idrettsutøvere - og
andre som ønsker å holde seg i god
fysisk form - er ikke alltid oppmerk
som på dette. Boken gir en innføring
i problemene omkring idrettskost, og
er en nyttig veileder til riktig kosthold
også for menigmann.

Professor Rodahl står sterkt rustet
når han tar for seg idrettsutøverens
kosthold. Han er professor i fysiologi,
lege, idrettsfysiolog, arbeidsfysiolog og
ernæringsfysiolog, og er leder for Ar
beidsfysiologisk Institutt i Oslo, og
professor ved Norges Idrettshøgskole.
I seks år ledet han et flymedisinsk
forskningsinstitutt i Alaska, og var
åtte år leder for Lankenauhospitalets
Forskningsinstitutt i Philadelphia,
U.S.A. Professor Rodahl har for øvrig
selv vært aktiv idrettsmann.

Undersøkelser har vist at idrettsfolk
ikke alltid spiser god kost. Mange tar
til seg alt for mye slikkerier, dessuten
spiser de ofte svært uregelmessig.
Dette kan gi seg utslag i redusert yte-

evne. Det er derfor all grunn til å spise
like regelmessig som man trener. Legg
en plan for måltidene og kostholdet
som kan innpasses på et fornuftig vis
i treningsprogrammet. Avsett tilstrek
kelig tid til å spise. Ta ikke spisingen
bare som en påfylling av drivstoff på
en bensinstasjon. Nyt matgleden, skri
ver professor Rodahl.

Når det gjelder hva man skal spise
viser et utall vitenskapelige undersø
kelser at idrettsmenn stort sett, som
folk flest, bare trenger en vanlig vel
balansert kost. Riktignok kan behovet
for proteiner, vitaminer og mineraler
være økt under trening, særlig hos unge
mennesker i vekst. Men disse økte
behov får de som regel automatisk
dekket så lenge de spiser en velbalan
sert kost. Et voksent menneske trenger
ca. 1 gram protein pr. kg legemsvekt.
Dette tilsvarer ca. 70 g for en voksen
mann. Barn under oppveksten trenger
omlag dobbelt så meget, deretter blir
behovet mindre. Idrettsutøvere har også
trolig et noe større behov for proteiner
under intens trening, særlig styrke
trening. Melk, ost, kjøtt og fisk inne
holder alt det protein og alle de essen
sielle aminosyrer kroppen trenger.
Det er derfor ingen grunn til å dekke
dette ekstra proteinbehov i form av
kostbare proteinpiller. Disse pillene
inneholder ikke noe slags protein som
ikke de nevnte, naturlige næringsmidler
også har.

Boken er til salgs på Norges Fri
idrettsforbunds kontor. Prisen er kr.
5,-. Fra «Fri-idrett».

målforskjell med 43-23, Buskerud had
de 36-26.

Nr. 5 ble Bredtvedt med 5 poeng, 2
seire, 1 uavgjort og 7 tap, målforskjell
14-56, og nr. 6 Breili med 1 poeng.

De beste skolene vil bli premiert i
desember måned, og Skådalens spillere
vil også få individuelle medaljer for sin
innsats.

Skådalens lag har vært:
Svein Birkeland (1), Torkel Hoff (2),

Bjørn Rossland (3), Egil Allan Marthi
nussen (4), Svein Aasen (5), Harald
Haaverstad (6), Per-Leif Pedersen (7),
Egil Aaserud (8), Tore Flidh (9), Trond
Brudevold (10), Trond Gundersen (11).

Skådalens lag ønsker kontakt med
andre gutte- og juniorlag i Oslo
området som kan tenke seg å spille
kamper våren 1973. Henvendelse kan
skje direkte til skolen, v/Allan Aarflot
eller Audun Kolstad.

Altan Aarflot.

DØVEREKORDENES
UTVIKLING

Tresteg, senior
Herman Kjøbstad, Bergen 12,28 1929
Endre Grytnes, Bergen.. 12,68 1950
Endre Grytnes, Bergen.. 13,04 1951
Endre Grytnes, Bergen.. 13,31 1951
Walter Pedersen, Trondh. 13,49 1961

Junior
Peder Holberg, Trondheim 10,87 1946
Jarle Lid, Bergen 11,25 1956
Harry Jegersen, Bergen. 11,94 1956
Bjarne Tømmerbakke,

Bergen 12,20 1957
Walter Pedersen, Bergen. 12,68 1958
Walter Pedersen, Bergen. 12,69 1959
Walter Pedersen, Trondh. 12,95 1959
Walter Pedersen, Trondh. 12,96 1960

Skådalen døveskole suveren vinner!

Junior
Peder Hagen, Trondheim 2,25 ?
Arne Andresen, Oslo ... 2,35 1937
Arnulf Pedersen, Stavanger 3,00 1950

Som man ser, er to årstall for rekord
setteIse ikke notert i protokollen.
Dessuten er H. Kjøbstads rek. oppført
med årstall 1929 mens årstallet for
Røstad er 1928. Ett av disse årstall må
være galt skrevet.

Anders Haukedalen.

Etter et utmerket initiativ av Idretts
rådet ved Buskerud spesialskole, har
det i løpet av våren og høsten 1972 vært
arrangert en fotballserie for en del
spesialskoler i Østlands-området. Del
takere: Alm off. framhaldsskole for
døve og tunghørte (Jevnaker), Bred
tvedt off. skole for talehemmede (Oslo),
Breili off. skole (Sandefjord), Buskerud
off. skole (Skotselv), Lillegården off.
skole (Eidanger), og Skådalen off. skole
for døve (Oslo).

Alle lagene har spilt en kamp hjemme
og en kamp ute mot hvert av de andre
lagene, i alt 10 kamper i sesongen.

Interessen og innsatsen har vært på
topp hele tiden, og arrangementet har
også bidratt til å knytte mange nye
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vennskapsbånd mellom barna på de
forskjellige spesialskolene. Idretten har
så mange positive virkninger, ikke minst
sosialt for elevene på spesialskolene.

Årets fotballserie ble vunnet av Skå
dalens døveskole, som viste seg å være
ganske suveren i det lange løp. På 10
kamper ble det 8 seire og 2 uavgjorte,
altså 18 poeng. Målforskjellen var
84-10, altså over 8 mål gjennomsnittlig
scoret pr. kamp, med 1 mål pr. kamp
mot.

Nr. 2 i serien ble Lillegården som
fikk 12 poeng, 6 seire og 4 tap, med mål
forskjell 31-28.

Tredjeplassen deler Alm og Buske
rud, begge med 11 poeng hver (5 seire,
1 uavgjort og 4 tap). Alm hadde beste

Stav, senior
J. Johansen, Oslo .
Arvid Røstad, Trondheim
Arvid Røstad, Trondheim
Endre Grytnes, Bergen ..
Endre Grytnes, Bergen ..
Endre Grytnes, Bergen ..
Endre Grytnes, Bergen ..

2,90 ?
3,00 1928
3,10 1934
3,20 1948
3,30 1951
3,40 1951
3,50 1951



Buer & Buer Afs
Entreprenørforretning

Skien - Sentralbord 27020

Odd B. Hansen
URMAKERMESTER

UR - OPTIKK

Telefon 11 469 - Tønsberg

Elverhøi Trevarefabrik AfS
1600 FREDRIKSTAD

Ingeniørforretningen Atlas Afs
Sentral bord 68 81 80

Konows gt. 8 - OSLO 1

Sørlandets Sylinderservice Afs
Postboks 365

4601 KRISTIANSAND S

Afs Findus

ASKIM SPAREBANK
Opprettet 1888

Tlf. Askim 881109

G. Sørensen
8900 B~ønnøysund - Telefon 77

UR - OPTIKK - FOTO - MUSIKK

Gull- og sølvvarer - Reparasjonsverksted

Hølonda Auto A.s
7085 Korsvegen

Tlf. 73125 - 73140

Løken Trevarefabrikk Afs
Løken i Høland

Dører - vinduer - innredninger
Veggpartier

Tlf. Høland 124a

AØED~
TREVARE·AS

3200 SANDEFJORD

Fagernes Sparebank

FAGERNES

C. T. Gogstad & Co.
Skipsrederi

Bygdø Alle 4 - Oslo

AAGE M. HANSE.N
Kontormaskiner og systemer

Nedre Langgt. 41

3100 TØNSBERG



Vi har gaver for alle anledninger
Gaven fra Magnus Aase - er gaven som gleder

Retur-adresse:
Møllendalsveien 17 - 5000 BERGEN

Jakob ld/and

4300 SANDNES

Dl aasea/s
~

Strand kaien 6 - Telefon 21 01 67

5000 BERGEN

Sigmund Danielsen
Olav Kyrresgate 43· Telefon 2114 07 - 5000 BERGEN

Spesialforretning for
RAMMER, VINDUSGLASS, REPRODUKSJONER

og MALERIER

'Magnus Vø/stad A.s

Murmester

Sverre Herland & Søn
O, Gul/aksens Eftf.

UTFØRER ALT I FAGET HENHØRENDE
Skottegt. 3 - Telefoner 214926 - 260383
5000 BERGEN

Brødrene Pedersen A.s

4300 Sand nes

Sand - Singel - Pukk'

Telefon (045) 63800

Havtrygd
GJENSIDIG TRYGDELAG

Slottsgt. 3
5000 BERGEN

Glassmagasin

Bredgt. 5
4000 STAVANGER

SUNDE
TRELAST'BYGGEVARER

6901 FLORØ
EN GROS - EN DETAIL

A.s Eide & Eide
Murmester· & Entreprenørforretning

Torvalmenning 10 - Telefon 214370
5000 BERGEN

TIL STEVNE ELLER FEST
TIL VINNER ELLER GJEST

finnes det største utvalg i gaver og premier i

cIl/J
Allehelgensgt. 5 - 5000 BERGEN - Telefon 21 0273

Kodak
TA VARE pA MINNENE·

Velg KODACOLOR-X film for flotte farvebilder eller
KODAK EKTACHROME-X for lysbilder i strålende farver.
La vårt Bildesenter løse Deres foto·problemer.

ALT I TR YKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 294996
5000 BERGEN

Torva1m. 12

FOTOSERVICE

5000 BERGEN Telefon 21 3608

Døves Trykkeri A.s - Bergen


